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У статті робиться спроба філософського осмислення необхідності євроатлан-
тичної інтеграції для України в контексті забезпечення її національної безпеки. 
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бутнє. Виокремлені як цілком очевидні перспективи та переваги євроатлантичної 
інтеграції України, так і її можливі ризики та загрози для національної безпеки.
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Постановка проблеми. Сучасна соціальна дійсність у світі формується 
під впливом швидкоплинних змін, що відбуваються в системі міжнародних 
відносин, і визначається як активізацією інтеграційних процесів на глобаль-
ному та регіональному рівнях – з одного боку, так і зростанням суперництва 
між світовими й регіональними центрами сили за збереження та посилення 
свого впливу на перебіг розвитку цих відносин – з другого.

Загальні глобалізаційні процеси на Європейському континенті й агре-
сивні дії окремих сусідів – гарантів національної безпеки України – спри-
чинили докорінний перегляд вітчизняної системи національної безпеки, 
який цілком логічно трансформувався у спрямованість на євроатлантичну 
інтеграцію. У 2013–2014 рр. міжнародна спільнота зіткнулася з принципово 
новими спровокованими Росією загрозами й небезпеками у сфері глобальної, 
регіо нальної та національної безпеки, без подолання яких марно сподіватися 
на безпечне майбутнє. У цьому контексті складні системні питання безпеки 
залишаються не лише важливим чинником виживання і незалежності дер-
жав, вони також є, на слушну думку В. Воронкової, глобальними інтеграто-
рами сучасного світу [1, с. 23].

Друге десятиліття ХХІ ст. наповнилося подіями, які чітко показали, що 
світ не став не те що досконалішим, він став ще небезпечнішим і непердба-
чуванішим, аніж це було за часів «холодної війни». Громадянські війни 
в Лівії та Сирії, поява агресивної іранської «Шиїтської імперії», війна Ро-
сійської Федерації проти Грузії, анексія Криму та агресія на Сході України 
продемонстрували, що попередні оцінки основних ризиків для безпеки 
Європи були зроблені, як мінімум, неправильно. Так звані «лівійська», «си-
рійська» та «українська» кризи змусили суттєво переглянути безпекову 
стратегію європейських держав. Так, у 2015 р. було ухвалено документ під 
назвою «Огляд європейської політики сусідства» [2]. Хоча цей документ, як 
справедливо зазначає А. Годлюк, не є стратегією європейської безпеки 
у прямому сенсі, він визначає певні пріоритети, у тому числі й у безпековій 
сфері, як для самого ЄС, так і для держав-сусідів [3, с. 186]. Як основні на-
прями співпраці в галузі безпеки країнам-сусідам було запропоновано таке: 
попередження конфліктів, захист кордонів, протидія тероризму, радикаліза-
ція й організованій злочинності, реформування сектору безпеки [2]. Таким 
чином, основний фокус дещо змістився з терористичної загрози на запобі-
гання конфліктам, а також з’явилися положення щодо протидії радикалізації 
суспільства. Нарешті, у 2016 р. було ухвалено нову безпекову стратегію ЄС, 
яка дає можливість досить чітко проаналізувати бачення європейськими 
експертами та політиками основних викликів з урахуванням тих коректив, 
які внесли політичні реалії останніх років [4].
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Для України такі політичні реалії безпосередньо пов’язані зі збройним 
протистоянням на Сході. У даному контексті цілком доцільно навести такі 
слова В. Смолянюка: «Починаючи з 2014 р., зі збройної фази українсько-
російського міждержавного протистояння, Україна тимчасово втратила 7 % 
території (анексований Крим, непідконтрольні Києву так звані “луганська” 
та “донецька” народні республіки), близько 20 % економічного потенціа-
лу (зруйновані, демонтовані та вивезені росіянами промислові виробництва 
Донеччини та Луганщини, а також підприємства інших регіонів, що зупи-
нились після розриву внутрішніх коопераційних зв’язків). Загинуло більше 
10 тисяч громадян України (в окремих джерелах називається 12 і навіть 
14 тисяч). Маємо майже 2 мільйони біженців із зони бойових дій та само-
проголошених сепаратистських псевдодержав. Крім того, фактично відсут-
нім є 400 км кордону на Сході країни, що деякі автори порівнюють з про-
боїною у борту сумнозвісного “Титаніка”. Як видно, за масштабами втрат 
жодна країна світу у ХХІ ст. не виявилась настільки приниженою (пограбо-
ваною), аніж це зробила з Україною сусідня держава. На заваді чинному 
російському керівництву не стали ані двосторонні та міжнародні договори, 
ані взяті на себе зобов’язання щодо гарантування територіальної цілісності 
України, ані моральні обмеження, ані прийняті у цивілізованому світі пра-
вила добросусідства» [5, с. 70].

Отже, проблема забезпечення національної безпеки набуває для нашої 
країни в сучасних умовах особливого, небаченого раніше, майже драматич-
ного значення. Кардинальні геополітичні зміни останнього десятиліття, 
військово-політичне протистояння з «дружньою сусідньою державою», яка 
повсюдно проявляє свої імперські амбіції, докорінно трансформували всю 
організацію міжнародних відносин, створену після Другої світової війни. 
Сьогодні на планеті робить спроби виокремитися гегемон, який одноосібно 
намагається вирішувати, якій державі, яке місце можна займати у світі і яку 
роль у ньому відігравати.

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє констатувати, що 
наукові доробки стосовно означеної проблематики здійснюються здебіль-
шого в межах політичної та економічної науки. Спроби ж цілісного філо-
софського осмислення природи та детермінант спрямованості розвитку 
українського суспільства у євроатлантичному напрямку є недостатніми.

Формулювання цілей. Метою статті є спроба філософського осмислен-
ня необхідності євроатлантичної інтеграції для України в контексті забез-
печення її національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. За останні два роки принципово іншими 
стали умови існування й розвитку для нашої країни, іншими стали й загро-
зи, під якими ми як країна знаходимося, і відповідно змінюються й завдан-
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ня щодо їх своєчасного виявлення, попередження й нейтралізації. Завдання 
забезпечення нашої країни умовами безпечного існування й розвитку в масш-
табі планети взяті у взаємозв’язку і взаємозалежності з внутрішнім стано-
вищем у державі, проблемами й можливостями, що в ній виникають, імпе-
ративами і ресурсами їх вирішення і утворюють те фундаментальне 
реальне життєво важливе стратегічне завдання, безперервне вирішення 
якого державою і громадянським суспільством і є безпосередньо, у повсяк-
денному житті, поняттям національної безпеки [6]. Вироблення конкретно-
го ставлення до цих завдань і реалізація прийнятих рішень визначить вигляд 
нашої країни у XXI ст. У цьому зв’язку вивчення й осмислення самого фе-
номену національної безпеки, визначення оптимальних засобів, шляхів 
і способів її забезпечення не можуть не мати найважливішого для нас зна-
чення.

Україна стає дедалі більш активним гравцем у міжнародних відносинах 
у зв’язку зі своїм геополітичним положенням. Сучасна Україна відіграє над-
звичайно важливу роль у розвитку політичної та економічної взаємодії на 
Європейському континенті та в прилеглих зонах, забезпечуючи в умовах 
надзвичайної мілітарної та агресивної інформаційної активності Росії регіо-
нальну стабільність та безпеку. 

У науковому дискурсі з’явилося нове поняття – глобальна регіоналізація, 
де локальне і глобальне співіснують як процеси, що доповнюють, а не ви-
ключають один одного. Ці процеси можуть навіть розглядатися як переду-
мови початку наступного якісно нового етапу в розвитку глобалізаційних 
процесів [7, с. 387]. Для України такі процеси безпосередньо корелюються 
з процесами євроатлантичної інтеграції, політико-правові засади якої були 
закладені ще в Декларації про державний суверенітет України, прийнятій 
16 липня 1990 р. Верховною Радою Української РСР і протягом наступних 
років постійно доопрацьовувалися й удосконалювались як у нормативно-
правових актах, так і в численних наукових працях істориків, політологів, 
філософів, юристів, економістів.

Європейський Союз є найбільшим суспільно-політичним та економічним 
утворенням у євразійському просторі, яке об’єднує країни з високим рівнем 
розвитку та соціальної підтримки. Цілком очевидно й зрозуміло, що член-
ство в такому союзі є і престижним, і вигідним з точки зору рівня життя 
й існування держави. Усі ці фактори, а також бажання жити на рівні країн 
ЄС і передусім мати реальні гарантії безпеки приваблюють до вступу в Єв-
росоюз нових кандидатів, серед яких активну позицію займає Україна.

Для України питання євроатлантичного вибору не є риторичним. Ві-
тчизняна історія наводить чимало яскравих прикладів, які переконливо 
свідчать, що за своїми історико-культурними, ментальними джерелами 
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Україна завжди належала до трансатлантичного простору. Саме уроками 
історії та прагненням України повернути свою ідентичність як повноправ-
ної європейської держави насамперед керувалося політичне керівництво 
держави при визначенні стратегічної мети зовнішньої політики Української 
держави – інтеграції до євроатлантичних структур. Євроатлантичний ви-
бір – це єдиний прийнятний шлях магістрального розвитку України, що 
відповідає її національним інтересам, волевиявленню народу, який прагне, 
врешті, повернутися до європейської спільноти, забезпечити своє надійне 
безпекове майбутнє в єдиній демократичній і процвітаючій Європі. Цей 
вибір є логічним і безальтернативним результатом процесу утвердження 
незалежності нашої держави, формування її зовнішньополітичного курсу. 
Склалася об’єктивна залежність між реальним наповненням незалежності 
України та реалізацією її євроатлантичного покликання. Інтеграція України 
до трансатлантичних структур дедалі більш впевнено сформулювалася як 
суспільно-політична ідея [8, с. 54].

Отже, розвиток у напрямі інтеграції у європейську спільноту – це циві-
лізаційний вибір України. У системі зовнішньополітичних пріоритетів нашої 
держави він посідає особливе місце. Сучасний курс України на євроатлан-
тичну інтеграцію має на меті прагнення стати частиною найбільш дієвої 
й ефективної системи колективної безпеки з чіткими гарантіями власної 
безпеки. 

З урахуванням сучасного геополітичного становища України, внаслідок 
анексії Криму Російською Федерацією та ведення військових дій на Сході 
країни, очевидно, що Україна не має реалістичної перспективи самостійно 
забезпечити свою безпеку. Така ситуація становить беззаперечну загрозу 
для національних інтересів України, що полягають у забезпеченні терито-
ріальної цілісності, стабільного й незалежного розвитку країни в інтересах 
українського суспільства тощо, тому долучення до євроатлантичної системи 
безпеки є надзвичайно важливим питанням для України. Повноправне член-
ство в Альянсі безпосередньо відповідає геостратегічним інтересам Украї-
ни, оскільки політична вага і військова міць НАТО можуть забезпечити її 
незалежність і територіальну цілісність краще, ніж непевний статус так 
званої «позаблокової» держави [9, с. 158].

Європейська інтеграція є незмінним стратегічним пріоритетом державної 
політики незалежної України, продиктована фактом належності України до 
європейської цивілізації. Успішний приклад Європейського Союзу демон-
струє можливість існування інтеграційної моделі, в якій стверджуються нові 
принципи міждержавних відносин, позбавлені недовіри й непрозорості, де 
національний суверенітет кожної з держав органічно пов’язаний з колектив-
ними зобов’язаннями та спільними діями. Європейська модель суспільно-
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політичного та соціально-економічного розвитку є найсприятливішою для 
реалізації українського потенціалу та забезпечення поступального розвитку 
нашої держави. Результатом європейської інтеграції має стати утвердження 
в Україні європейських політичних, економічних, військових, соціальних 
і гуманітарних стандартів, якісне підвищення рівня життя всіх верств сус-
пільства. Отже, цей процес відповідає інтересам усіх українських грома-
дян [10, с. 39]. 

Активізація євроінтеграційних процесів означає також її більш інтенсив-
не включення в міжнародну співпрацю щодо врегулювання конфліктів та 
протидії новітнім загрозам у сфері безпеки. Основними ж напрямами забез-
печення національної безпеки у сфері міжнародної співпраці є інтеграція 
в міжнародну систему безпеки і співпраця стосовно запобігання протиправ-
них дій у безпековій сфері.

Великі розбіжності соціального розшарування, специфіки історичного 
шляху та традицій, розвиненості національних економік, що існують між 
європейськими країнами, пояснюють різні дефініції європейської соціальної 
моделі. Проте усіх їх поєднує посилання на соціальну державу і прагнення 
до колективного вирішенні безпекових проблем. Крім того, «усі національ-
ні соціально-економічні моделі країн – членів ЄС спираються на єдині 
принципи: соціальна справедливість, безпека, соціальна єдність, конкурен-
тоздатна економіка» [11].

Необхідність розвитку держави в руслі європейських країн є потребою 
іманентною, внутрішньо притаманною народу та його культурі, який завжди 
відігравав помітну роль у світовій історії. Нині, як справедливо зазначає 
В. Отрешко, це потреба «рухатися в ногу з часом», ліквідувати прогалини 
тоталітарного минулого, стати на один рівень з розвиненими країнами сві-
ту [12].

Разом з тим геостратегічний вибір країни є оптимальним за умови збігу 
двох мотивів – цивілізаційно-ідентифікаційного та раціонально-прагматич-
ного. Перший з названих мотивів зумовлює вибір країною стратегічного, 
а то й вічного історичного союзника за критерієм самовіднесення себе до 
тієї ж цивілізації, що і бажаний партнер. Зближення з цивілізаційним ана-
логом кратно прискорюється очікуваною матеріальною вигодою, тобто 
другим мотивом. Однак коли трапляється незбіг обох мотивів, країна у сво-
єму виборі керується одним із них. За будь-якого рішення країна та її на-
селення мають ідентифікувати себе частиною того простору, до якого спря-
мований її геополітичний вектор. Отже, в момент актуалізації проблеми 
історичного вибору адепти того чи іншого його варіанта намагаються апе-
лювати як до цивілізаційно-культурних сентиментів нації, так і до меркан-
тильного компонента її психології [13–14].



14

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 1 (44) 2020

Європейський Союз, створений на початку як суто економічне співтова-
риство на принципах і цінностях демократії та вільного ринку, дедалі біль-
ше оформлюється в консолідовану спільноту зі спільними наддержавними 
структурами, власною валютою, узгодженою зовнішньою політикою, спіль-
ною політикою у сфері оборони й безпеки, а в близькій перспективі – влас-
ними збройними силами. ЄС має також усталені форми взаємодії із зовніш-
нім світом, зокрема у сфері безпеки й оборони [10, с. 27]. 

На противагу традиційному підходу до безпеки, який асоціюється на-
самперед з воєнною складовою, із застосуванням військових засобів, євро-
пейське бачення виходить із цілісного розуміння безпеки як взаємної за-
лежності політичного, соціально-економічного, екологічного, культурного, 
військового, інформаційного вимірів. Цьому відповідає трактування ЄС себе 
як цивільної потуги, що прагне здійснювати стійкий і довготерміновий вплив 
на міжнародне оточення шляхом створення відповідного інформаційного 
середовища, а не за допомогою методів силового тиску або захоплен-
ня [10, с. 29]. Саме тому європейський вектор вітчизняного державотворен-
ня є одним з основних об’єктів національної безпеки України.

Євроатлантична інтеграція є важливою складовою процесу глобалізації 
сучасного світу та продовженням магістрального шляху модернізації захід-
ної цивілізації. Вона має декілька вимірів: по-перше, поглиблення інтегра-
ційних процесів у різних сферах суспільно-політичного життя країн (полі-
тична, економічна, військово-політична), що організаційно утворюють 
повноцінну спільноту; по-друге, процес географічного розширення євро-
пейської спільноти за рахунок вступу нових членів з регіону Центральної 
та Східної Європи. Приєднання нових країн до НАТО та Європейського 
Союзу – це нова реалія, що утворилася після «холодної війни» та розпаду 
Організації Варшавського договору. Як справедливо зазначає Я. Троцький, 
привабливість інтеграційної моделі, яку демонструє Європейський Союз, 
полягає в досить оптимальному для глобалізованого світу співвідношенні 
національних інтересів окремої держави й інтересів спільноти в ціло-
му [15, с. 12]. 

Україна нині перебуває на перехідному етапі розвитку суспільства. Перед 
нею постало завдання знайти ефективніший шлях реалізації своїх інтересів 
у взаємовідносинах з Європейським Союзом, зокрема зробити більш праг-
матичною, орієнтованою на результат проєвропейську політику.

Особливість політичних процесів усередині країни так само визначаєть-
ся певними характеристиками перебування її у всесвітній інфраструктурі, 
передусім в інформаційній. Обираючи напрями державного розвитку Укра-
їни, слід мати на увазі, що нестабільність політичних структур, невизна-



15

Філософія

ченість домінуючих ідей, цілей розвитку суспільства зумовлює й нерозви-
неність організаційних структур, які відбивали б інтереси відповідних верств 
населення та мобілізували б його на виконання поставлених завдань.

При цьому, на слушну думку В. Отрешка, одним із важливіших завдань 
політичних і владних структур у забезпеченні євроінтеграції та розвитку 
держави в руслі європейських цінностей є визначення стратегічних напрямів 
подолання невідповідності між традиційними цінностями масової свідомос-
ті й реальними суспільними відносинами [12]. Більше того, як справедливо 
зазначає А. Боднар, демократія, рівність можливостей, свобода слова, подо-
лання правового нігілізму, реформа правової системи – ці європейські цін-
ності поділяються українським суспільством, але повного розуміння поки 
що немає [16, с. 113–114]. 

Разом з тим у контексті аксіологічної складової європейського поступу 
України, доцільно згадати слова А. Єрмоленка, який зазначає: «оскільки ми 
країна запізнілої модернізації, то нам доводиться орієнтуватися на ті лібе-
ральні цінності (свобода, права людини, рівність тощо), які в західних кра-
їнах втілювалися кількома століттями через реформацію й просвітництво. 
<…> Без просвітництва не було б не тільки суверенної особистості, а й но-
воєвропейських демократичних інституцій, а відтак і переходу до посткон-
веційної стадії розвитку моральної свідомості» [17, с. 106].

Отже, політичною передумовою нашого державотворення є потреба ви-
йти на рівень розвинених країн, завоювати гідне місце в міжнародній спіль-
ноті цивілізованих європейських народів і культур. 

Безпекова сфера залишається однією із найбільш проблематичних на 
сьогодні, особливо якщо говорити про ситуацію на Сході України. Продо-
вження бойових дій, незацікавленість сторін у проведенні відкритих пере-
говорів та припиненні вогню, неможливість проводити відповідні дії в ме жах 
мінських домовленостей на лінії розмежування та низка інших деструктив-
них явищ не сприяють подальшому розвитку відносин із ЄС. Євросоюз 
постійно зауважує на тому, що небезпека на Сході є небезпекою і для всієї 
Європи, а тому для подальшого розвитку інтеграційних процесів потрібне 
припинення вогню та перехід до практичного виконання мінських домов-
леностей усіма сторонами. Сьогодні стан справ у цій сфері не дозволяє 
сподіватися на швидкі позитивні зрушення, а тому від риторики потрібно 
переходити до практичних дій [18, с. 310].

Отже, європейський вектор вітчизняного державотворення є одним з ба-
зових об’єктів національної безпеки України. Безпека України ґрунтується 
на тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють загальноєвропейську 
безпеку в усіх її вимірах. Принцип неподільності європейської безпеки од-
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наково важливий як для України, так і для ЄС та його повноправних та 
асоційованих членів [19, с. 258].

Безперечно, слід зазначити, що крім цілком очевидних і беззаперечних 
перспектив та переваг євроатлантичної інтеграції України, можливим є ви-
никнення і певних ризиків та загроз для національної безпеки. Критичний 
аналіз наукових доробків з проблем безпекознавства дозволяє виокремити 
такі ризики [9; 20–23]: 

геополітичні ризики, які пов’язані насамперед з ще більшим погіршенням 
стосунків з Російською Федерацією та можливим виникнення відкритих 
протистоянь;

соціально-економічні ризики, що виникнуть через значні фінансові ви-
трати щодо реалізації різноманітних проектів, пов’язаних з євроатлантич-
ним інтеграційним курсом, стосовно встановлення певних соціальних 
стандартів; 

військові та військово-політичні ризики, пов’язані з питаннями оборон-
ної політики України в системі та з урахуванням інтересів Альянсу; 

внутрішньополітичні ризики, а саме: погіршення ситуації на Сході кра-
їни та неоднакове ставлення громадян до питання вступу до НАТО, у зв’язку 
з чим уже зараз необхідно докласти значних зусиль для роз’яснення переваг 
та можливих ризиків стосовно вступу всім членам суспільства.

Для України євроатлантична інтеграція – це рух держави до стандартів 
реальної, діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого 
ринкового господарства, від партнерства і співпраці до політичної асоціації 
та економічної інтеграції і, як наслідок, до гарантованого безпечного роз-
витку.

Висновки. Попри те, що повноцінним членом у євроатлантичному про-
сторі у короткій і навіть у середньостроковій перспективі Україна стати не 
зможе, вона може значно наростити співпрацю з країнами заходу, що значно 
посилить її шанси і прискорить темпи інтеграції [3, с. 193]. Курс на євроат-
лантичну інтеграцію не обмежується деклараціями і заявами. Це конкретна, 
планова, багатогранна діяльність. Численні концепції (постіндустріального 
суспільства, коеволюційна, ноосферна тощо) були викликані до життя ба-
жанням вчених знайти шляхи вирішення проблеми безпеки, а також вста-
новлення балансу в стосунках людини й природи. Будучи взаємо пов’язаними 
і взаємозалежними, проблеми безпеки і розвитку сучасного суспільства 
вимагають комплексного дослідження, оскільки від їх спільного вирішення 
залежить майбутнє як окремої країни, так і людства в цілому. Дослідження 
проблеми безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції дозволить Україні 
переосмислити шляхи і способи забезпечення безпеки особистості, суспіль-
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ства й держави і можливості успішного переходу суспільства до сталого 
розвитку в межах європейської спільноти.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ: 

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

В статье делается попытка философского осмысления необходимости евроат-
лантической интеграции для Украины в контексте обеспечения ее национальной 
безопасности. Европейский вектор отечественного государственного развития 
рассматривается как один из базовых объектов национальной безопасности Укра-
ины. Обосновывается, что евроатлантический выбор – это единственный прием-
лемый путь магистрального развития Украины, соответствующий ее национальным 
интересам, желанию народа обеспечить свое надежное безопасное будущее. Вы-
делены как вполне очевидные перспективы и преимущества евроатлантической 
интеграции Украины, так и ее возможные риски и угрозы для национальной безопас-
ности.

Ключевые слова: национальная безопасность; евроинтеграция; евроатланти-
ческая интеграция; глобализация.
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NATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF EURO-ATLANTIC 
INTEGRATION OF UKRAINE: A PHILOSOPHICAL REFLECTION

The Problem setting. General globalization processes on the European continent and 
the aggressive actions of individual States caused a radical revision of the system of ensur-
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ing national security of Ukraine, which transformed in the direction of Euro-Atlantic inte-
gration. Dramatic geopolitical changes of the last decade, the military-political confronta-
tion with the Russian Federation radically transformed the whole organization of interna-
tional relations established after the Second world war. Therefore, the problem of ensuring 
national security is our country in modern conditions a special, unprecedented, value.

Recent research and publications analysis. The availability of scientific publications 
allows us to conclude that the research of the designated problems is carried out mainly 
within the framework of political and economic science. Attempts holistic philosophical 
understanding of the nature and determinants of the direction of development of Ukrai-
nian society in the Euro-Atlantic area are insufficient. 

Paper objective. The purpose of this article is to attempt a philosophical understand-
ing of the need for Euro-Atlantic integration of Ukraine in the context of ensuring its na-
tional security. 

Paper main body. Ukraine is becoming a more active player in international relations 
due to its geopolitical position. Modern Ukraine plays an extremely important role in the 
development of political and economic cooperation on the European continent and in 
adjacent areas, providing in conditions of extreme military and information aggressive 
activity of Russia regional stability and security. 

For Ukraine, the issue of Euro-Atlantic choice is not rhetorical. History cites many 
vivid examples that clearly demonstrate that their historical-cultural and mental sources 
Ukraine has always belonged to the transatlantic space. In the foreign policy priorities of 
our state, this selection occupies a special place. The modern foreign political course of 
Ukraine for Euro-Atlantic integration implies the desire to become part of the most efficient 
and effective collective security system, with clear guarantees of their own security. The 
intensification of European integration processes means more intensive inclusion of Ukraine 
in international cooperation for conflict and counter the latest threats in the security sphere. 
The main directions of ensuring national security in the sphere of international cooperation 
is integration into the international system of security and cooperation on prevention of 
illegal actions in the sphere of security. 

The article highlights how obvious the prospects and benefits of Euro-Atlantic integra-
tion of Ukraine and its possible risks and threats to national security.

Conclusions of the research. Despite the fact that a full-fledged member of the Euro-
Atlantic space in the short and even medium term, Ukraine will not be able to become, it 
can significantly increase cooperation with the countries of the West, which will greatly 
enhance her chances and accelerate the pace of integration. The course of Euro-Atlantic 
integration is not limited to declarations and statements. This is a concrete, planned, multi-
faceted activity. Being interconnected and interdependent, the problems of security and 
development of modern society require a comprehensive study because of their joint deci-
sions determine the future as a separate country and humanity in General. 

Keywords: national security; European integration; Euro-Atlantic integration; glo-
balization. 
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ДУХОВНІ ІМПЕРАТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ  

ТА БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТИ 

Проаналізовано різноманітні підходи до визначення сутності духовних імпера-
тивів українського державотворення. Зазначено, що духовні стратагеми розбудови 
української держави є синтезом національних та європейських цінностей. Визна-
чено роль національної еліти у формуванні духовних пріоритетів розвитку України. 
Розкрито особливості уявлень про українську державотворчу ідеологію в сучасному 
науковому дискурсі. Показано основні загрози духовним цінностям українського 
суспільства.

Ключові слова: державотворення; духовні імперативи державотворення; на-
ціональні цінності; державотворча ідеологія; загрози духовній безпеці.

Постановка проблеми. Розбудова сучасної, демократичної української 
держави потребує комплексного підходу. Важливою складовою цього про-
цесу є утвердження духовних цінностей та орієнтирів, які сприятимуть 
розвитку української нації, посиленню її безпеки на міжнародній арені. 
В даному контексті духовні імперативи вітчизняного державотворення по-
требують не тільки уточнення та осучаснення, а й захисту в умовах інфор-
маційної агресії проти нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика вітчизняного 
державотворення в духовно-ціннісному та безпековому контекстах репре-
зентована в низці наукових праць різноманітного методологічного спряму-
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вання. Так, С. Коник пропонує власне бачення державотворчого процесу на 
основі комплексного підходу та пов᾽язує його ефективність саме з належною 
управлінською діяльністю певних суб᾽єктів, ступенем розвиненості їх цін-
ностей. У свою чергу, В. Карлова акцентує увагу на особливій ролі націо-
нальної еліти в розбудові держави шляхом виконуваних нею базових функ-
цій. Серед таких функцій вона виокремлює насамперед стратегічну, 
комунікативну, інтегративну. З точки зору С. Вовканича, саме українська 
національна еліта на сучасному етапі державотворення має взяти на себе 
відповідальність за консолідацію нації, формулювання та впровадження 
національної ідеї, покращення духовного клімату в державі. 

Натомість Н. Юськів стверджує, що перешкодою на шляху до духовно-
ціннісного укорінення людини стає соціальна аномія. Загалом, на його 
думку, на духовну ситуацію вітчизняного сьогодення впливає руйнація 
«старих» колективістських духовних цінностей та відсутність достатнього 
продуктивного ґрунту для існування автономного, відповідального індивіда.

Необхідно зазначити, що значний масив наукових праць присвячений 
важливості створення української державотворчої ідеології, у якій мають 
бути чітко сформульовані духовні орієнтири розвитку країни. Зокрема, на 
переконання І. Миклащук, при визначенні поняття «державотворча ідеоло-
гія» значну увагу слід звернути на ціннісний аспект у зв᾽язку з тим, що 
ціннісні орієнтації – найважливіший складник масової свідомості, який 
визначає реакцію людей на явища дійсності й спрямовує їх поведінку. На 
думку П. Лісовського, Україна потребує нової інтегративної ідеології, яка 
не повинна представляти собою лише набір ідей, положень, запозичених 
з різних, часто протилежних концепцій. Це має бути інноваційна, прогре-
сивна та наукова ідеологія на основі гуманізму. У свою чергу, Є. Головаха 
і В. Пухляк переконують, що держава не може існувати без ідеології та 
ідеологічних інститутів, які здатні забезпечити стабільність держави й до-
статній рівень матеріального та духовного життя людини на основі демо-
кратичної системи цінностей.

Окрема група наукових досліджень репрезентує безпековий вимір функ-
ціонування духовного світу сучасної України. Так, А. Сухорукова класифікує 
основні виклики та загрози духовній сфері української держави на дві гру-
пи – зовнішні й внутрішні, та показує їх діалектичний взаємозв’язок. О. Пав-
лишина наголошує, що основні світоглядні загрози духовній безпеці сус-
пільства та держави мають переважно внутрішній характер і до них можна 
віднести такі: культурно-ціннісну загрозу, ідейно-доктринальну загрозу, 
суспільно-організаційну загрозу. На переконання Б. Парахонського та 
Г. Яворської, загрози духовній сфері української держави проявляються на-
самперед у впливі на національно-культурну ідентичність, яка має симво-
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лічно-знакову природу й пов’язана зі смислами та особливостями розумін-
ня подій. 

Разом з тим варто зазначити, що вищенаведений аналіз наукового до-
робку з проблеми нашого дослідження дозволяє виокремити недостатньо 
розкриті аспекти розуміння духовних детермінант державотворчого про-
цесу з точки зору їх смислового визначення й імплементації у вітчизняному 
суспільстві. Також потребує подальшого наукового дослідження проблема 
ефективного захисту національно-державницьких цінностей в умовах ін-
формаційної війни. 

Формулювання цілей. У даному дослідженні планується проаналізувати 
базові духовні імперативи українського державотворення та визначити 
основ ні загрози щодо їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Державотворчий процес у сучасній Укра-
їні має свої характерні риси та особливості, які обумовлені внутрішніми та 
зовнішніми чинниками. Формулювання саме духовних орієнтирів вітчизня-
ного державотворення знаходиться в тісному взаємозв᾽язку з різноманітни-
ми соціальними процесами та тенденціями розвитку української нації як 
суб᾽єкта історії.

Як відомо, державотворення є багатогранним процесом, що охоплює 
цілий комплекс взаємопов’язаних чинників, зокрема: природничо-геогра-
фічних, культурно-гуманітарних, мовних, етнопсихологічних, духов но-
світоглядних (міфологічні та релігійні), соціально-економічних, правових, 
геополітичних, військово-оборонних тощо, – що відображають усі сфери 
життєдіяльності суспільства. Державотворення – безперервний процес. На 
кожному етапі державотворення мають бути поставлені свої цілі й розроб-
лена стратегія розвитку держави, визначена роль органів державної влади 
у цьому процесі [1, с. 3–4].

Безумовно, особлива місія у виробленні духовних орієнтирів нації, ма-
гістральних напрямів розвитку держави покладена на різноманітні елітарні 
групи, які, маючи інтелектуальний, організаційний, політико-правовий по-
тенціал, здатні спрямовувати суспільство до процвітання. 

Як доводить В. Карлова, роль національної еліти в державотворенні ви-
являється передусім у функціях, які вона виконує. Серед них слід насампе-
ред виокремити стратегічну, комунікативну, інтегративну. Зміст стратегічної 
функції полягає в розробці стратегії суспільного розвитку, визначенні по-
літичної програми дій, практичній реалізації прийнятих рішень. Національ-
на еліта повинна розробляти світоглядні, моральні та ідеологічні засади 
практичної політики, формувати національну самосвідомість як духовну 
основу соціально-політичної активності народу, незважаючи на жодні пере-
шкоди (несприятливі обставини, пасивний опір деморалізованих верств 
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населення, свідому протидію панівних олігархічних структур тощо). Кому-
нікативна функція передбачає відображення в політичних програмах інте-
ресів і потреб (політичних, економічних, етнонаціональних, культурних, 
регіональних, професійних тощо) різних суспільних груп та практичну їх 
реалізацію. Реалізація цієї функції вимагає від представників національної 
еліти ведення постійного діалогу із суспільством з найбільш важливіших 
питань державотворення, вироблення спільних, узгоджених рішень. Інте-
гративна функція полягає у зміцненні стабільності й єдності суспільства, 
забезпеченні консенсусу за всіма основними принципами життєдіяльності 
нації і держави. Щоб ефективно реалізовувати зазначені функції, національ-
ній еліті мають бути властиві: державницьке мислення, розвинена націо-
нальна самосвідомість, здатність до захисту загальнонаціональних інтере-
сів [2, с. 100].

Варто зазначити, що національна еліта має бути не тільки спроможна 
сформулювати духовні імперативи розвитку української держави, а й доне-
сти їх до громадян у прийнятній для них формі, відійти як від «академізму», 
так і від популістичних політичних гасел. 

У цьому контексті доречними є роздуми С. Вовканича, який виокремлює 
специфічні функції та ролі, які повинна виконувати українська національна 
еліта на сучасному етапі, а саме: 

– роль вирівнювача рівнів окремих регіонів України щодо державниць-
ких і духовних цінностей, національної свідомості, історичної пам’яті, 
традицій;

– роль консолідатора нації в політичному, регіональному, мовному та 
культурному аспектах, тобто створення єдиної етнічної та політичної укра-
їнської нації; 

– роль подвижника національної ідеї, мрії, їх трансформації в нових іс-
торичних обставинах, морального розвитку нації; 

– турботи про майбутнє, надання життєвого ліфта молоді та прийдеш-
ньому поколінню; 

– роль продуцента та відповідального за якість рішень, тягар їх вибору, 
тактику та стратегію реалізації у системі внутрішньої і зовнішньої життє-
діяльності України щодо її державотворчих завдань та національних інте-
ресів [3, с. 31–32].

Історична трагедія українців полягає в тому, що постійно обривається 
зв’язок елітних поколінь, втрачається традиція жертовного служіння своєму 
народові, високі поняття честі, моральності, патріотизму. Політична еліта – 
це продукт селекції, з якою пов’язане життя кожної людини. У державі 
з багатовіковою традицією керівна еліта – це прошарок суспільства з відпо-
відними традиціями, навичками, навіть секретами, які, як мудрість, переда-
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ються від покоління до покоління. Посідаючи стратегічно важливі позиції 
в суспільній системі, політична еліта є одним із «локомотивів історії», 
«фіксаторів соціального порядку» [4, с. 77].

Відповідно без «якісної» еліти вкрай складно формулювати та утверджу-
вати духовні пріоритети розвитку України, стратегію її поступу у ХХІ сто-
річчі. Саме тому основоположним завданням в Україні є відтворення націо-
нально-патріотичної еліти, яка б на перший план ставила завдання 
процвітання власного народу. Також украй важливим є вироблення єдиної 
стратегії державотворення, яка б не змінювалася під впливом політичної 
кон’юнктури та об’єднувала різноманітні верстви суспільства, класи, партії 
тощо. Україна потребує модерної філософії державотворення як консолідую-
чого начала, що ґрунтується на загальнолюдських та національних цінностях. 

На нашу думку, стратегія українського державотворення має бути сфор-
мульована у формі чітких й зрозумілих для широкого загалу духовних 
цінностей та пріоритетів. Відповідно економічна, правова, безпекова та 
соціальна політики мають ґрунтуватися на національній ідеї і при цьому 
не суперечити духовним надбанням українського народу.

Необхідно зауважити, що визначенню духовних імперативів вітчизняно-
го державотворення заважає низка факторів, зокрема:

– криза моралі, права та соціальних норм у вітчизняному соціумі;
– консервативність суспільної свідомості;
– непослідовність національної еліти у формулюванні стратегії розбу-

дови української держави;
– превалювання соціально-економічних цінностей над духовними у сус-

пільній думці;
– кризові явища в освіті, науці та вихованні;
– коливання (зміна) політичного курсу нашої держави на певних етапах 

державотворення;
– недостатній вплив духовної та інтелектуальної еліти нації на форму-

лювання стратегії вітчизняного державотворення; 
– відсутність національного консенсусу щодо подальшого розвитку 

України;
– негативні зовнішні впливи інформаційного, геополітичного, економіч-

ного та військово-політичного характеру.
Вочевидь, духовні цінності державотворчого процесу мають утверджу-

ватися як на загальносоціальному, політичному, так і на індивідуальному 
рівнях. Як переконує І. Белебеха, «українська еліта зобов’язана вести націю 
до високої самоорганізації. Саме еліта покликана “запліднити”… націо-
нальну людність таким світобаченням, щоб кожна людина відчувала себе 
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державотворцем… наповнилася почуттям відповідальності за долю на-
ції» [5, с. 504].

З іншого боку, на переконання Н. Юськіва, перешкодою на шляху до 
духовно-ціннісного укорінення людини стає соціальна аномія як найтипо-
віший результат руйнування старих цінностей без своєчасного запроваджен-
ня нових. Щодо духовної ситуації вітчизняного сьогодення, то можна ствер-
джувати, що після руйнації колективістських духовних цінностей не 
закладено достатнього продуктивного ґрунту для існування автономного, 
відповідального індивіда, що призвело до негативного індивідуалізму, який 
відкидає усіх «інших» та вищі цінності, вибираючи власну сваволю, тобто 
намагання радикально змінити ціннісно-смисловий зміст життя, призводить 
у багатьох випадках до аномії як руйнування ціннісного світу особистості, 
а отже, до духовного знекорінення [6, с. 89].

Можна частково погодитися з вищеозначеним автором та підкреслити, 
що втрата духовних традицій народу в умовах глобалізації, інформаційних 
та «гібридних» воєн, культурної експансії стає однією з основних загроз 
державотворчим процесам в Україні. 

Разом з тим, на думку науковців, реалізація інноваційної, інформаційно-
просторової моделі розбудови національної держави, її євроінтеграційних 
намірів і розробка належної соціогуманістичної стратегії розвитку диктують 
потребу опрацювати систему ідеологічного забезпечення державотворення, 
що ґрунтуватиметься на загальноукраїнських інтересах, акумульованими 
такими пріоритетами української національної ідеї (УНІ) – Україна: собор-
на, українська, гідна людини, нації та людства. Визначаючи ці стратегеми, 
фахівці наголошують, що: 

– соборна – це не лише географічні, територіально-просторові атрибути, 
а соборна здатність нації разом ефективно творити українську державу за 
допомогою консолідації сил усіх громадян, які в Україні та поза її межами 
проживають; це духовна єдність народу на своїй землі. Лише таке розумін-
ня соборності допоможе сформувати єдиний національний економічний, 
мовно-інформаційний, культурний, релігійний та інші простори, аби допо-
могти всім українцям, незалежно від місця проживання, усвідомити себе 
соборною державоцентричною нацією. Це особливо важливо для форму-
вання українського соціуму як спільноти, у якій діють доцентрові (соборні) 
і відцентрові (регіональні, українофобські) сили і поля впливу; 

– українська – відкидає підкинуте шовіністичне гасло «Україна лише 
для етнічних українців», але не реальну констатацію, що найважче україн-
цеві в Україні. Ідеться про формування нових стереотипів, що позиціонува-
ли б Україну у свідомості всього соціуму державу як «рідну хату», як дім 
нації, який слід розбудовувати на спільних духовних цінностях, патріотич-
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них почуваннях, інтелектуальних і культурних кодах та ідеалах українсько-
го народу, на притаманних йому традиціях, нормах і правилах поведінки, 
на інноваційних засадах модернізації національної економіки та політики 
держави відповідно до нових завдань, економічних укладів, національних 
інтересів і сучасних викликів. Крім того, цей пріоритет визначає необхід-
ність збереження українськості, використання нових чинників національної 
ідентичності, що вирізняють український народ як окреме самодостатнє 
утворення, яке має всі ознаки нації: власну землю, питому мову та своє 
європейське світобачення, лише йому притаманне, яке у глобальному ви-
мірі гідне поваги серед світової мозаїки культур. Аби зберегти свою автен-
тичність, українцям нікуди виїжджати, вони вдома, на обітованій землі, 
у Європі, і європейськість – їхній природний стан; 

– гідна людини, нації і людства – передбачає створення належних со-
ціально-економічних, екологічних умов окремій особистості шляхом не 
лише піднесення рівня матеріального добробуту, європейських стандартів 
життя, а й духовних, ментальних можливостей самореалізації, спілкування, 
національно-творчого середовища, яке поза «рамами нації», за І. Франком, 
поза національною ідеологією ні створити, ні зберегти неможливо. Складо-
ві високої ідеї нації, що ослаблена імперським етноінтелектогеноцидом, 
мають нести не лише всі компоненти ковітального розвитку для досягнення 
європейських стандартів життя, а й мати певні пріоритети для свого духо-
вно-культурного, національного відродження через соціогуманістичне став-
лення до ослабленої нації, червонокнижний захист її мови, культури, інфор-
маційного простору, гуманно допомогти усунути антиукраїнську імперську 
семіотику, телепропаганду тощо. Українські майдани довели, що не можна 
розривати гідність, свободу людини та нації, їхні цінності від європейських 
і загальнолюдських [7, с. 14–15].

Продовжуючи вищеозначені роздуми, зазначимо, що на сучасному етапі 
вітчизняного державотворення вкрай важливим є вироблення національної 
системи цінностей політико-правового, духовного, соціального, геострате-
гічного характеру. Як відомо українській народ завжди дуже чутливо реа-
гував на порушення соціальної справедливості, активно боровся проти за-
зіхань на національну мову та культуру, відстоював право мати незалежну 
державу. 

У зв᾽язку з цим низка фахівців веде мову про доцільність створення 
державотворчої ідеології як уособлення національного проекту розвитку на 
основі ідей соборності, культурної ідентичності, демократії, верховенства 
права, захисту прав і свобод людини, соціальної справедливості тощо. Во-
чевидь, саме модерна ідеологія вітчизняного державотворення має містити 
духовні імперативи подальшого розвитку української нації. 
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Так, на переконання І. Миклащук, при визначенні поняття «державо-
творча ідеологія» значної уваги слід надавати ціннісному аспекту. Ціннісні 
орієнтації – найважливіша складова масової свідомості, що визначає реакцію 
людей на явища дійсності і спрямування їх поведінки. У сучасних умовах 
посилюється їх роль як мотиваторів дій соціальних спільнот, які спрямову-
ють соціум у майбутнє. Наявність політичного та ідейного плюралізму 
сприяє утворенню широкого спектра цінностей. Державотворча ідеологія 
є системою ціннісних орієнтацій. Її можуть виробляти й поширювати спе-
ціалізовані групи людей усередині політичних еліт – теоретики, ідеологи, 
лідери та ін. Інституційними органами виробництва державотворчої ідео-
логії є держава та її інститути, а також інституції громадянського суспіль-
ства [8, с. 67]. 

У свою чергу, П. Лісовський підкреслює, що нова інтегративна ідеологія 
ні в якому разі не має представляти собою лише набір ідей, положень, запо-
зичених з різних, часто протилежних концепцій. Це повинна бути іннова-
ційна, прогресивна та наукова ідеологія на засадах гуманізму. Вона має бути 
побудована на знанні й урахуванні об’єктивних законів розвитку природи 
і суспільства, ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях. Тільки за умов 
гуманізації ідеології та її опертя на загальнолюдські цінності можливе її 
сприйняття суспільством. Крім того, інтегративна ідеологія має спиратися 
на корінні інтереси і потреби кожної особистості і суспільства в цілому на 
основі соціального досвіду та певних культурних традицій [9, с. 124].

На нашу думку, сучасна державотворча ідеологія України має бути на-
самперед людиноцентричною, але водночас вона фіксуватиме базові стра-
тагеми розвитку нашої держави як інституту забезпечення прав і свобод 
людини за низкою системоутворювальних параметрів, а саме – духовний, 
політико-правовий, інституційно-управлінський, геополітичний, соціально-
економічний.

У цьому контексті Є. Головаха і В. Пухляк доводять, що нормальна дер-
жава не може існувати без ідеології та ідеологічних інститутів, метою яких 
є відтворення цієї ідеології в масовій та індивідуальній свідомості. Для 
сучасного суспільства єдиною ідеологією, здатною забезпечити стабільність 
держави й достатній рівень матеріального і духовного життя людини, є де-
мократична система цінностей, яка ґрунтується на політичному плюралізмі, 
вільній ринковій економіці й рівності громадян перед законом [10, с. 26–29].

Таким чином, державна ідеологія стає:
1) рушієм суспільного розвитку – в цьому полягає її ключовий приклад-

ний аспект;
2) вона впливає на легітимацію влади, тобто на здатність певного режи-

му досягати суспільного визнання і виправдання обраного політичного 
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курсу, прийняття цим режимом політичних рішень, кадрових чи функціо-
нальних змін у структурах влади;

3) ідеологія стає дороговказом і системою координат для людини і сус-
пільних груп загалом, забезпечує відчуття єдності в інтересах спільної 
праці [11, с. 105].

Отже, духовні імперативи українського державотворення мають бути 
системно репрезентовані у цілісній стратегічній концепції розбудови Укра-
їни у ХХІ сторіччі. У цьому контексті класичне розуміння поняття «ідеоло-
гія», з нашої точки зору, варто доповнити такими поняттями як «національ-
на ідея» та «стратегія державотворення». Варто зауважити, що таке 
трактування державотворчої ідеології має насамперед духовний характер, 
а політика, економіка, право є інструментами її реалізації.

У наш час ми спостерігаємо посилення загроз та викликів функціону-
ванню української держави, постійні спроби підірвати безпеку її існування, 
у тому числі й духовну, шляхом здійснення інформаційних атак, розгортан-
ня «гібридних воєн» тощо.

На переконання фахівців, основні виклики та загрози духовній сфері 
української держави можна розподілити на дві групи – зовнішні та внутріш-
ні. На переконання А. Сухорукової, до числа зовнішніх загроз вітчизняному 
державотворенню в духовній сфері можна віднести такі: політику окремих 
країн, що спрямована на домінування в культурній та духовній сферах, на 
протидію вільному розвитку власної культурно-духовної традиції країни, 
блокування рівноправної участі в міжнародному розподілі культурних над-
бань людства, насадження чужої ідеології; розгортання окремими країнами 
світу «культурної експансії» щодо інших країн. В Україні це виявляється, 
зокрема, у прагненні скоротити використання української мови як засобу 
спілкування й таким чином зменшити долучення українців до українського 
інформаційного простору, а також у підтримці культурної залежності, ство-
рюючи штучний попит, такий як на маскультуру; розробку окремими дер-
жавами концепцій «інформаційної війни», які передбачають створення та 
використання засобів небезпечного впливу на духовну сферу інших країн 
з метою порушення її нормального функціонування й несанкціонованого 
доступу до всіх внутрішніх ресурсів країни; злочинну діяльність релігійних 
сект, організацій та окремих осіб у духовній сфері; діяльність економічних 
і політичних структур у духовній сфері, що спрямована проти національних 
інтересів країни [12].

У свою чергу, на думку О. Павлишина, основні світоглядні загрози духов-
ній безпеці суспільства та держави (які мають переважно внутрішній харак-
тер) є такими: 
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1) культурно-ціннісна загроза (низький рівень розвитку світогляду, за-
гальної та правової культури кожного члена суспільства, нерозвинене світо-
бачення та світосприйняття особистості, недостатньо сформована система 
індивідуальних цінностей, відсутність власної життєвої позиції); 

2) ідейно-доктринальна загроза (відсутність єдиної державної теоретич-
ної суспільно-ідейної платформи, що призводить до заміщення відповідних 
прогалин альтернативними ідеологічними концептами);

3) суспільно-організаційна загроза (відсутність світоглядних, а відпо-
відно – правових та організаційних передумов формування політичної 
свідомості населення та побудови дієвого механізму політико-правового 
забезпечення суспільного життя, здатного консолідувати суспільство, ви-
користати його неоднорідність як таку властивість соціальної системи, що 
додає їй гнучкості, динамізму, різноманітності, а отже, життєздатності. 
Наслідком цього є наявність перманентних антагонізмів або відмова від 
активної участі в політичному житті, байдужість до реалізації людиною 
своїх прав і обов’язків, які можуть призвести до дезінтеграції українського 
суспільства) [13, с. 48–49].

Загалом, як внутрішні, так і зовнішні загрози духовній сфері нашої краї-
ни спрямовані на руйнування культурного коду нації, її цінностей, основ 
національно-культурної ідентичності, державності. З точки зору Б. Парахон-
ського та Г. Яворської, механізми впливу на ідентичність мають символічно-
знакову природу, вони пов’язані зі смислами, з особливостями розуміння 
подій. Під час гібридної війни так само, як в інших новітніх конфліктах, 
пов’язаних, зокрема, із тероризмом, символічні компоненти виходять на 
перший план і починають відігравати ледь не вирішальну роль. Ідеться про 
символи владного домінування противника (нападника), що набувають по-
ширення за допомогою засобів масової інформації [14, с. 12].

У цьому сенсі зауважимо, що цінності за своєю природою є явищем до-
сить консервативним, що, з одного боку, забезпечує стабільність буття нації, 
а з другого боку, гальмує суспільні трансформації. Як засвідчує досвід 
України, найбільш динамічно розуміння цінностей та їх ієрархія змінюва-
лися під час потужних соціальних подій – Помаранчева революція, револю-
ція Гідності. Вищеозначені соціальні протести сприяли активному форму-
ванню громадянського суспільства, політичної нації, продемонстрували 
ціннісні пріоритети народу України. Громадяни показали свою здатність 
боротися за демократію, права людини, європейські цінності загалом, за-
хищаючи духовну безпеку суспільства в умовах інформаційної агресії про-
ти нашої держави [15, с. 29].

У зв᾽язку з вищенаведеними загрозами значно актуалізується проблема 
гарантування та зміцнення духовної безпеки Української держави. У сучас-
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ному дискурсі про духовну безпеку йдеться передусім про відсутність не-
безпеки для людської духовності, тобто про наявність умов, при яких не-
можливе (без бажання суб’єкта) вторгнення у його духовний світ і, як 
наслідок, коректування змістових блоків цього світу; зміна ціннісних орієн-
тацій; продукування інших, ніж реально існуючі, світоглядних переконань; 
«переформатування» емоційного компонента тощо [16, с. 84].

З нашої точки зору, духовна безпека держави – це всебічний захист куль-
турно-ціннісного простору країни, підвалин національно-культурної іден-
тичності народу, національних інформаційних ресурсів від зовнішніх та 
внутрішніх агресивних впливів.

Як стверджують фахівці, духовна безпека потребує адекватних соціаль-
них цінностей, позитивного ставлення до них переважної більшості насе-
лення, що безпосередньо пов’язано з довірою індивідів до суспільства 
і держави, з готовністю ідентифікувати себе з ними. Її забезпечення в Укра-
їні реалізується через державні органи влади, релігійні та громадські орга-
нізації, які необхідно включити в загальну схему, що розкриватиме в цілому 
систему духовної безпеки. До цієї системи належать насамперед засоби 
масової інформації, які мають великий вплив на духовну безпеку, релігійні 
організації (традиційні конфесії), а також безпосередньо соціальні інститу-
ти (виховання та освіти), основною функцією яких є соціальне відтворення 
та духовно-моральний розвиток людини [17, с. 125]. 

Вочевидь, Україна на сучасному етапі державотворення стикається з по-
сяганнями не тільки на територіальну цілісність, а й на духовний та інфор-
маційний суверенітет. Загрози духовній сфері нашої країни мають яскраво 
виражені ознаки гібридності: вони становлять комплексний характер й по-
єднують інформаційні, комунікаційно-технологічні, пропагандистські та 
інші заходи. Безумовно, основний негативний вплив на духовність україн-
ського народу здійснюється за допомогою засобів масової комунікації. 
Можна констатувати, що Україна стала як об’єктом, так і суб’єктом інфор-
маційної війни. 

У загальному розумінні мета інформаційного протиборства – це забез-
печення національних інтересів в інформаційно-психологічній сфері, що 
включає: забезпечення геополітичної та інформаційно-психологічної без-
пеки держави; досягнення військово-політичної переваги і безперечного 
лідерства у сфері міжнародних відносин; забезпечення досягнення цілей 
національної економічної, ідеологічної, культурної, інформаційно-психоло-
гічної експансії; забезпечення сприятливих умов для переходу власної на-
ціональної системи соціально-політичних відносин на новий, більш висо-
корозвинутий і високотехнологічний етап еволюційного розвитку; 
трансформація структури національних економічного, політичного, соціаль-
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но-культурного, інформаційно-психологічного просторів відповідно до 
власних принципів формування інформаційної картини світу [18, с. 285–286].

Ефективне інформаційне протиборство ґрунтується на низці цінностей, 
які відстоює та або інша держава, зберігаючи власну культуру та національ-
ну пам᾽ять. Цілком очевидно, що духовні імперативи вітчизняного державо-
творення – це смисловий каркас розбудови України, ціннісна основа проти-
борства в «гібридній війні». 

Висновки. Отже, духовні імперативи сучасного вітчизняного державо-
творення мають бути продовженням тих цінностей, що були напрацьовані 
найкращими представниками української нації впродовж національно-ви-
звольної боротьби. З іншого боку, духовні стратагеми розбудови української 
держави мають відповідати сучасним внутрішньополітичним та зовнішньо-
політичним реаліям, не бути «архаїчними» та вузькополітичними. Безсум-
нівно, духовна сфера українського суспільства, наша культурна самобутність 
потребують всебічного захисту в умовах інформаційної війни та глобально-
го протистояння. 
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Проанализированы различные подходы к определению сущности духовных импе-
ративов украинского государственного строительства. Отмечено, что духовные 
стратагемы развития украинского государства являются синтезом национальных 
и европейских ценностей. Определена роль национальной элиты в формировании 
духовных приоритетов развития Украины. Раскрыты особенности представлений 
об идеологии украинского государственного строительства в современном научном 
дискурсе. Показаны основные угрозы духовным ценностям украинского общества.
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SPIRITUAL IMPERATIVES OF DOMESTIC STATE-BUILDING: 
AXIOLOGICAL AND SECURITY CONTEXTS

Problem setting. The development of a modern, democratic Ukrainian state requires 
an integrated approach. An important component of this process is the establishment of 
spiritual values and guidelines that contribute to the development of the Ukrainian nation 
and the strengthening of its security on the international arena. In this context, the spiri-
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tual imperatives of the domestic state-building need not only clarification and moderniza-
tion, but also protection in conditions of information aggression against our country.

Recent research and publications analysis. Problematics of the domestic state-build-
ing in the spiritual and value, and security contexts are presented in a number of scien-
tific works of a diverse methodological direction. Thus, S. Konyk offers his vision of the 
state-building process on the basis of an integrated approach and associates its effective-
ness precisely with the proper management of certain entities and the degree of their 
values development. In its turn, V. Karlova focuses on the special role of national elite in 
the state development by means of carriage the basic functions. Among such functions, she 
distinguishes primarily strategic, communicative, integrative. From the standpoint of 
S. Vovkanych, it is the Ukrainian national elite, at the present stage of the state-building, 
that should take responsibility for the consolidation of the nation.

Paper objective. In this research, it is planned to analyze the basic spiritual imperatives 
of the Ukrainian state-building and to identify the main threats to their implementation.

Paper main body. The formulation of spiritual guidelines of the domestic state-build-
ing is closely interconnected with various social processes and development trends of the 
Ukrainian nation as a history subject. Unconditionally, a special mission, which is the 
development of the nation spiritual guidelines, of the main directions of state growth, is 
assigned to various elite groups, which have an intellectual, organizational, political and 
legal potential and are able to guide society towards prosperity. In this way, the economic, 
legal, security and social policies should be based on the national idea, and should not 
contradict the spiritual heritage of the Ukrainian people. Nowadays, a number of experts 
talk about the advisability of creating a state-building ideology as an embodiment of a na-
tional development project based on the ideas of conciliarism, cultural identity, democ-
racy, the rule of law, protection of human rights and freedoms, social justice, etc.

Conclusions of the research. Therefore, the spiritual imperatives of the modern do-
mestic state-building should be a continuation of those values that were developed by the 
best representatives of the Ukrainian nation during the national liberation struggle. On 
the other hand, the spiritual stratagems of the Ukrainian state development should conform 
to modern domestic and foreign political realities, should not be “archaic” and narrowly 
political.

Keywords: state-building; spiritual imperatives of state-building; national values; 
state-building ideology; threats to spiritual security.
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ІСНУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ПРОБЛЕМА  
В ДЕОНТИЧНІЙ ЛОГІЦІ

Досліджено можливості розвитку деонтичної аналітики, її понятійного апара-
ту, формалізації висловлювань щодо існування норм права, особливості дії логічних 
принципів повноти і несуперечності правових систем в онтологічному контексті. 
З’ясовано необхідність введення критерію раціональностї волі, дослідження існую-
чих норм права в умовах конфліктуючих воль, уточнено логічну відмінність пре-
скриптивних та дескриптивних нормативних висловлювань, введення поняття 
нормативної інстанції, за рахунок чого збільшується обсяг корпусу норм права та 
здійснюється розширення деонтичної логіки. 

Ключові слова: деонтична логіка; існування норм права; прескриптивні норми; 
дескриптивні норми; корпус норм права; правова інстанція; правова система. 

Постановка проблеми. Сучасна проблематика деонтичної логіки бере 
свій початок з виходу в світ роботи Георга Хенріка фон Врігта «Деонтична 
логіка», у якій сформувався новий предмет логічного знання, пов’яза ний 
з нормами права, де норма права аналізувалася за допомогою логічної тех-
ніки. У процесі логічного аналізу виявлялася формальна сторона норм та 
нормативних понять, їх системоутворювальні логічні характеристики. За-
гальна проблема для деонтичної логіки на початку її розробки була пов’язана 
з дилемою Йоргенсена, яка виявляла сумнів щодо логічного значення імпе-
ративів. З одного боку, виконувалися логічні правила висновку, а з іншого – 
заперечувалося значення істинності щодо імперативів. А якщо приписи не 
можуть бути ані істинними, ані хибними, то це заперечує й саму деонтичну 
логіку. Розвиток логічної думки в цьому напрямі виявив необхідність по-
глиблення онтологічного і практичного аспектів розуміння логіки норм 
права. У деонтичній логіці були створені логічні системи, в яких у вислов-
люваннях про норми права виявлялися логічні закономірності без істинніс-
них значень, необхідних при абстрактному мисленні. Саме існування норм 
постало проблемою на шляху логічного знання щодо норм права, де кла-
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сичні закони і правила символічної логіки не досягали бажаної чіткості при 
їх поясненні. Теорія силогізму Аристотеля, його аксіоматична система (те-
орія науки) з певними логічними умовами її побудови, теорією виводу тощо 
керувалися критеріями необхідної істинності та були ідеалом раціональної 
науки. Але вони поряд з принципами несуперечливості та повноти набули 
певного переосмислення в процесі встановлення їх значення щодо юридич-
ної практики. Ідеальні умови несуперечливості і повноти розходилися 
з можливістю існування суперечностей і пробілів у праві. Довгий час філо-
софи права відстоювали позицію щодо визнання правових систем повними, 
не визнавали конфліктів у праві тощо (Г. Кельзен та ін.). Ці питання почали 
вирішуватися при розширенні предмета логіки, особливо за рахунок розвит-
ку її прикладних додатків. На сьогодні більшість логіків і філософів права 
погоджуються з точкою зору Г. фон Врігта, який зазначав, що логіка має 
насправді більшу сферу впливу, ніж та, що забезпечується поняттям істи-
ни [7]. 

Розрізнення норм-приписів та існуючих норм стало на сьогодні визна-
чальним для подальших досліджень наступних пов’язаних з ним проблемних 
питань, таких як: формалізація, зокрема формалізація умовних норм; ква-
ліфікація різних видів пробілів (юридичних невизначеностей); подальше 
вивчення суперечливостей норм тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В історії деонтичної логіки 
виділяють три періоди [12]. Перший період вважається передісторією, в якій 
протягом періоду з античності до 1951 р. відбувалося формування основ них 
понять і принципів, включаючи перші деонтичні числення. Виникнення 
деонтичної логіки пов’язують з ім’ям Аристотеля, зокрема, його логічною 
теорією висловлювань, де були викладені перші модальності (логічний 
трактат «Про тлумачення») [2]. У середньовіччі деонтична модальність 
пов’язувалася з алетичною. У XVIII ст. систематичне дослідження деонтич-
них висловлювань здійснив Г. В. Ф. Лейбніц, який визначив ключові деон-
тичні оператори і розпочав досліджувати правила їх співвідношення. Нада-
лі І. Бентам відстоював відокремлення деонтичної логіки як особливої 
модальної теорії, вважаючи її логікою волі, або повеління. У XX ст. деон-
тична логіка остаточно була сформована і визначена як окрема модальність 
серед інших модальностей. У ці часи була створена аксіоматика опису де-
онтичних понять (С. Малі, А. Хеффлер, Е. Менгер). Ключовою системати-
зуючою роботою стала праця Г. фон Врігта «Деонтична логіка» (1951), де 
він запропонував термін «деонтична логіка» та описав основні деонтичні 
поняття. У другий період (1951–1990) логічне знання набуло розвитку шля-
хом узагальнень від деонтичних числень до деонтичних систем. Третій 
період визначається розвитком мультимодальних та немонотонних логік 
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норм (від 1990 р. – до сьогодні). Саме цей період характеризується як по-
ворот до практичного рівня деонтичної логіки.

Дослідження проблеми існування норм у деонтичній логіці проводилися 
здебільшого в поєднанні правознавства, логіки та аналітичної філософії. За 
допомогою логічних методів автори прагнули пояснити правознавчі питання. 
Визначальними є роботи К. Альчуррона і Є. В. Булигіна, харків’янина за по-
ходженням, а нині – відомого аргентинського філософа і логіка права. У пра-
цях цих вчених логічний інструментарій використовувався для аналізу повно-
ти і несуперечливості правової системи, колізій у законотворчості, пробілів 
у праві, методології прийняття судових рішень тощо [3]. У своїх роботах 
К. Альчуррон досліджував питання інтенсіональної логіки, можливість ство-
рення формальних теорій для правових систем, а Є. В. Булигін завдяки роз-
витку прикладних логічних досліджень сформував оригінальну концепцію 
інклюзивного правового позитивізму, в якій право постає системою логічно 
пов’язаних норм, висловлювань і пропозицій [3]. Булигін за допомогою ло-
гічних засобів визначив нормативну систему як сукупність норм, чинних 
у законодавстві певної держави в даний момент, а правопорядок – як множи-
ну нормативних систем, які існували в історії цієї держави в різні часи [4]. 
Таким чином, була створена перша формальна теорія логіки норм, яку вва-
жають другопорядковою логічною теорією. 

Дослідження з деонтичної логіки також проводили українські вчені 
А. Є. Конверський [12], С. І. Максимов [10], О. М. Юркевич [12], Н. О. Са-
тохіна та ін. Зокрема, харків’яни С. І. Максимов і О. М. Юркевич у своїх 
дослідженнях спиралися на концепцію свого земляка Є. В. Булигіна, ви-
вчали його твори з філософії права та логіки [10], продовжували досліджен-
ня з логіки практичного мислення юристів [11] тощо.

Формулювання цілей. Метою дослідження є розкриття проблеми існу-
вання норм права з точки зору завдань логічної аналітики, рівня розробки 
логічного інструментарію в деонтичній логіці з урахуванням і поглибленням 
знань щодо логіки практичного мислення юристів. 

Виклад основного матеріалу. Деонтична логіка відома як основна тео-
рія логіки норм як більш широкої галузі логічного знання. Її називають 
також юридичною деонтикою, розуміючи під цим, що предметом є не будь-
які норми (наприклад, моральні, технічні, логічні або граматичні), а саме 
норми права. У сучасній логіці деонтична логіка (від грец. deon – обов’язок, 
правильність) розглядається як одна з модальних логік, у якій досліджуєть-
ся «природа, логічна структура нормативних висловлювань та логічні від-
ношення між ними» [12, с. 198].

Деонтична логіка пов’язана з алетичною та аксіологічною модальностя-
ми. Зв’язок з алетичною модальністю був побудований за аналогією (Г. фон 
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Врігт), де: заборона отримує значення заперечення обов’язку, неможли-
вість – заперечення необхідності, припустимість і можливість – заперечен-
ня необов’язковості. Зв’язок деонтичної та аксіологічної логік обумовлю-
ється тим, що соціальна оцінка передує правовому регулюванню соціальної 
дії або ситуації. Санкції як обмеження прав і свобод накладаються за по-
рушення правової норми, що трактується як невідповідність соціальній 
нормі. У цьому аспекті обов’язок виражає позитивну соціальну оцінку дії, 
ситуації або наслідків, заборона означає їх негативну оцінку, а дозвіл – до-
вільну оцінку, або відсутність негативної оцінки. Але на відміну від оцінок, 
які не мають часових обмежень при застосуванні, норми завжди спрямова-
ні тільки у майбутнє. Окрім того, норми права спрямовані тільки на людей, 
а оцінювати можна як людей, так і інші об’єкти. Деонтична логіка може бути 
пов’язаною також з логікою соціальної дії та ін.

Предметом сучасної деонтичної логіки є логічні форми і правила їх ви-
користання у певних нормативних контекстах, що складаються з прескрип-
тивних та дескриптивних висловлювань. Дескриптивні висловлювання 
описують фактичні ситуації та людські дії, а прескриптивні – виражають 
ідеальні або необхідні дії чи ситуації, що закріплені в юридичних нормах-
приписах. У свою чергу, нормативний контекст може бути «чистим» або 
змішаним. У суто нормативному контексті всі висловлювання є прескрип-
тивними, а в змішаному містяться як прескриптивні, так і дескриптивні 
висловлювання.

Завданням деонтичної логіки є виявлення правильних логічних форм 
шляхом аналізу логічного синтаксису та логічної семантики, що визначають 
побудову наслідку з урахуванням логічного значення висловлювань. Деон-
тична логіка пов’язана з різним ступенем зобов’язань (сильним, слабким та 
нульовим) та їх виконанням або невиконанням у дійсності. Особливим ви-
падком є умовні зобов’язання та норми. Ключовими деонтичними поняття-
ми в нормативних висловлюваннях є поняття дозволу, заборони та обов’язку. 
Ці деонтичні поняття визначають характер норм та відмінність дозвільного 
законодавства, забороняючих норм та зобов’язального права. Наприклад: 
«Дозволено виготовлення та застосування печаток юридичних осіб у добро-
вільному порядку», «Забороняється використання мобільного телефону при 
складанні ЗНО», «Боржник зобов’язаний, згідно з договором, повернути 
гроші кредитору». Зміст деонтичного поняття додається до основного зміс-
ту висловлювання, це додавання створює особливий змістовний комплекс 
та пов’язує це висловлювання з можливістю певної дії за певних умов. Ця 
функція пов’язування висловлювання з певною дією стосовно суб’єкта нор-
ми створює характер норми, який визначається саме логічною модальністю. 
Тобто зміст нормативного висловлювання визначає дію чи ситуацію, що 
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регулюється цією нормою («заповідати», «одружуватися»), а характер нор-
ми, утворений за допомогою деонтичного поняття, накладає зобов’язання 
певного ступеня щодо цієї дії або ситуації. У свою чергу, деонтичні понят-
тя, за допомогою яких утворюється характер норми, постають з точки зору 
формальної логіки як деонтичні оператори, що мають певні позначення при 
символічному вираженні логічної форми висловлювань. 

Деонтичні оператори мають різні семантичні значення, які встановлю-
ються щодо обов’язку. «Деонтичний оператор “заборонено” виражає силь-
не негативне зобов’язання, оператор “обов’язково” – сильне позитивне 
зобов’язання, а оператор “дозволено” має слабкий нормативний статус та 
постає частиною складного деонтичного оператора “заборонено” (“не до-
зволяється”), який вказує на сильний негативний нормативний статус шля-
хом заперечення дозволу. Оператор “(нормативно) байдуже” вказує на від-
сутність у певної дії нормативного статусу, тобто має нульовий ступінь 
зобов’язання і належить до дескриптивних висловлювань» [12, с. 199].

Логічні системи, що були побудовані в деонтичній логіці, ґрунтуються 
на традиційній логіці висловлювання та взаємовизначенні деонтичних по-
нять. Так, стандартна система фон Райта «містить висловлювання (p, q, r), 
зв’язки – заперечення (⌐), кон’юнкцію (&), диз’юнкцію (\/), імплікацію (→) та 
еквівалентність (↔) та деонтичні оператори: Op (p обов’язково), P(p \/ q) (при-
пускається p або q), p → Fq (якщо p, то q заборонено).

У стандартній системі діють усі теореми логіки висловлювань, а також – 
декілька деонтичних аксіом.

Ax. 1 ⌐ (Op & O⌐p). 
Ax. 2 O(p & q) ≡ (Op & Oq).
Ax. 3 O(p \/ ⌐ p).
Взаємовизначеність деонтичних понять має такий вигляд:
Df. 1 Op = ⌐ P⌐p («p обов’язково, якщо не дозволено не-p»).
Df. 2 Pp = ⌐ O⌐p («p дозволено, якщо не обов’язково не-p»).
Df. 3 Fp = O⌐p («p заборонено, якщо обов’язково не-p»).
Df. 4 Ip = Pp&P⌐p («p байдуже, якщо дозволено p та дозволено не-p”).
У системі деонтичних відношень зв’язки є похідними функціями щодо 

змісту норми, наприклад, ⌐А визначає неефективність А» [12, с. 201].
При інтенсіональному підході до змісту норми використовують аналогію 

змісту норми з дією, що впливає на характер висновку деонтичного умови-
воду. Логічне значення висновку оцінюється не в термінах «істинно» / 
«хибно», а в термінах «обґрунтовано» / «припустимо», що означає лише 
логічне припущення. 

Основними для деонтичної системи є принципи деонтичної повноти та 
несуперечності, які встановлюють межі нормативних систем та їх доскона-
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лість. При поясненні взаємозв’язків між нормами використовується логіка 
ідеальних світів. Наприклад, якщо в конституції представлена нормативна 
структура ідеальної держави, то діюча норма означає втілення в реальність 
одного з можливих ідеальних світів. 

Поворотним для розвитку деонтичної логіки після Г. фон Врігта стали 
дослідження К. Е. Альчуррона і Є. Булигіна, які продовжили аналіз деон-
тичних висловлювань. У своїх працях вони прагнули до більшого набли-
ження логіки до практики правозастосування, піднявши проблему існуван-
ня правових норм з точки зору поглиблення його (існування) прояснення 
логічними засобами. 

У ході аналізу теорії фон Врігта Є. Булигін зазначає, що недостатність 
уваги з боку юридичної науки щодо деонтичної логіки пов’язана з викорис-
танням узагальнень, логічного формалізму, а також з частковою невідповід-
ністю понять, що викликає труднощі з розумінням деонтичної логіки та її 
значення для фахівців [3]. У свою чергу, Є. Булигін, розуміючи необхідність 
формалізації та неможливість ототожнення мови логіки з мовою права, про-
понує свої додатки у формалізації. Але ці додатки не мають штучно усклад-
нювати символічний апарат деонтичної логіки, а містять елементи практич-
ної логіки юриста, що пов’язують загальну теоретичну конструкцію 
з правовою інстанцією. Цей симбіоз теоретичного узагальнення з практич-
ною типовістю є характерним для логіки юриста, в якій сполучаються аб-
страктне і конкретне мислення [11].

Практичне мислення має «іншу логіку», зважаючи на важливість конкре-
тизації та деталізації, прагне при цьому до системності. «“Системний розум” 
здійснює упорядкування, структурує інформацію за певними правилами. 
Системність практичного мислення протистоїть хаотичності та безмірності 
інформаційного простору, “завантажує пам’ять” в певній послідовності та 
керуючись принципом економії. Звичайно, мова йде про практичне мислен-
ня з певним життєвим досвідом. <…> Важливо також зазначити, що людина 
має один інтелект, а не два. Тому розрізнення теоретичного і практичного 
модусів інтелектуальної діяльності рівносильне виокремленню двох інтелек-
туальних форм, що діють при єдиному основному механізмі мислення і змі-
нюються в залежності від наявних інтелектуальних завдань» [11, с. 235]. 
Практичне мислення має безпосередній зв’язок з практикою, керується ал-
горитмами теорії прийняття рішень, воно пов’язане з часовими покажчиками 
та обмежене різними контекстами в конкретній ситуації. У логічних дослі-
дженнях при визначенні рівня строгості логіку практичного мислення розу-
міють як сукупність логічних систем, що формалізують практичні міркуван-
ня (А. Т. Ішмуратов). До логіки практичного мислення відносять також 
логіку соціальної дій, герменевтичну логіку, логіку комунікації тощо.
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У своїх дослідженнях фон Врігт першим вводить поняття існування нор-
ми. Питання про існування в логіці пов’язане з усвідомленням того, що не 
тільки об’єкти мають онтологічні характеристики, людська думка також 
існує. Це стверджував ще Аристотель. Г. В. Лейбніц також зазначав, що все, 
про що людина мислить, має своє існування в мисленні. Засновник Львів-
сько-Варшавської логіко-філософської школи К. Твардовський доводив не-
тотожність змісту й об’єкта думки. Особливістю мисленого існування аб-
страктних об’єктів як мисленої конструкції є їх несуперечливість. «Інакше 
кажучи, з логічного погляду, ідеальні об’єкти не можуть містити внут рішньої 
суперечності. Істинність таких “конструктивних об’єктів” не залежить від 
випадкових, фактичних істин: вона доводиться несуперечністю внут рішньої 
структури подібних об’єктів…» [8, с. 73]. Таке розширення традиційного 
поняття буття вимагало визначення рівнів буття з урахуванням предметів 
думки. Термінологічне розрізнення рівнів дійсного і мисленого буття, зо-
крема, вже знайшло втілення в термінах «властивість» (для денотата) і «атри-
бут» (для предмета думки), або «взаємодія» (між об’єктами дійсності) і «від-
ношення» (між мисленими предметами) тощо. У зв’язку з цим був також 
переосмислений квантор існування: «логіків цікавить не те, чи живуть на 
Марсі марсіани, а наявність несуперечності логічних конструкцій з кванто-
ром існування» [8, с. 74]. 

Норми права створюються, потім вони виникають у соціальному про-
сторі і певний час існують. Їх існування пов’язується зі встановленням 
нормативного відношення, а закінчення існування норми пов’язується з при-
пиненням нормативного відношення. Існування норми обумовлює її силу. 
«Таким чином, – пише Є. Булигін, – існування норми залежить від існуван-
ня нормативного відношення між нормативною інстанцією і суб’єктом 
норми» [3, с. 119]. Для розгляду різних аспектів нормативного відношення 
беруться поняття повідомлення, висловлювання і пропозиції. Ці три різні 
поняття розташовані послідовно на різних ступенях абстрагування. У по-
відомленні як дії беруть участь принаймні дві особи – той, хто повідом ляє 
і той, хто отримує повідомлення (наприклад, наказ). Висловлювання, це дія, 
що передає певний зміст. При цьому здійснюється абстрагування відносно 
отримувача (наприклад, норма-припис). Пропозиція – це зміст повідом лення 
і висловлювання (лектон). При цьому здійснюється абстрагування від обох 
осіб даного відношення [5].

Оскільки норма права є утворенням людської думки, фон Врігт вважав, 
що необхідною умовою її існування є несуперечливість. Тобто тільки не-
суперечливі норми можуть існувати, а суперечливі існувати не можуть. 
Однак його точка зору, обумовлена контекстами існування норм, відрізня-
ється від загального формально-логічного підходу до непротиріччя. Загаль-
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ними формально-логічними критеріями несуперечливості норми є: несупереч-
ливість змісту норми та можливість її виконання. Від несуперечливості 
змісту норми залежить можливість її виконання: якщо норма несуперечли-
ва, то цей припис можна виконати, а якщо норма суперечлива, то дія є не-
виконуваною. Також якщо логічно неможливим є зобов’язання чи дозвіл та 
утримання від виконання певного припису, то цей припис є суперечливим. 
Таким чином: «норма не може існувати, якщо суб’єкт норми не може зро-
бити те, що наказано; отже, норма, котрій неможливо підкоритися, оскільки 
дію припису неможливо виконати, не може існувати. Тому вона є супереч-
ливою» [3, с. 128]. Виходячи з цього в межах множин зобов’язуючих або 
дозвільних норм не має бути суперечностей. Тільки тоді можливо скорис-
татися будь-якою дозвільною нормою в множині дозволів або множині 
зобов’язань. Так само несуперечність відкриває можливість виконання 
зобов’язань і дозволів, якщо вони становлять змішану множину. 

Але зважаючи на фактичне існування норм вони можуть існувати в не-
сумісних формулюваннях, якщо ці норми видані різними інстанціями. 
У такому разі на практиці вони не вважатимуться суперечливими і можуть 
спів існувати в одному правовому полі. І тільки якщо суперечливі формулю-
вання належать до однієї інстанції, вони будуть суперечливими, оскільки 
«не можуть співіснувати як прояв раціональної волі, бо інстанція, що видає 
дві несумісні норми, демонструє, що її воля ірраціональна» [3, с. 129]. Та-
ким чином, відмінність між абстрактно-логічим підходом в деонтичній 
логіці та практико-логічним підходом визначається насамперед відмінніс-
тю у критеріях, залежно від яких усвідомлюються логічні закономірності. 
Логічний аналіз існування норм передбачає введення нового онтологічно-
го критерію раціональної / нераціональної волі, від якого залежить можли-
вість / неможливість дії [6]. З огляду на позицію Врігта в цьому аспекті 
дослідження норм права раціональність волі постає критерієм практич-
ного мислення, що заміщає логічний критерій несуперечливості, який є за-
гальним для абстрактного мислення. І хоча існування несумісних норм, 
сформульованих різними інстанціями можливе, один і той самий суб’єкт 
не зможе виконати приписи несумісних за своїм змістом норм, незважаючи 
на те, сформульовані вони однією інстанцією чи різними. Тобто супереч-
ливі норми можуть існувати одночасно, але одночасно не можуть бути ви-
конаними. Їх несуперечливість стосується обсягу тільки одного корпусу 
(множини) норм [3, с. 130].

Критерії раціональності волі та непротиріччя думки не є автономними, 
вони доповнюють один одного в конкретній аналітичній дії. Так, норми, 
сформульовані ірраціонально-волевим чином, є також формально супе-
речливими, несумісними.



47

Філософія

Дослідження фон Врігта та Є. Булигіна уточнюють характеристики іс-
нування норм права [1]. Позиція фон Врігта звужує логіку норм до корпусу 
норм, що видається тільки однією інстанцією. Щодо норм різних інстанцій, 
то вони, за Врігтом, продукують нормативні системи, у яких також не може 
бути протиріч. Є. Булигін звертає увагу саме на існування норм та на особ-
ливий випадок можливості співіснування суперечних норм, виданих різни-
ми інстанціями. Зважаючи на раціонально-вольовий критерій такі випадки 
належать до «конфлікту воль» (фон Врігт) та постають практичною проб-
лемою в правовому полі. Для уникнення логічних ускладнень щодо логіки 
існування норм права Є. Булигін робить уточнення, що «логіка норм (при-
писів) фон Врігта є логікою норм-формулювань (деонтичних виражень)» 
[3, с. 132]. У такому разі логічна проблема несуперечливості вирішується 
за допомогою формального критерія сумісності норм-формулювань. Таким 
чином, розрізняючи онтологію норм і норм-формулювань як їх промульгації, 
можна вважати «“суперечністю”, коли несумісні норми-формулювання ви-
дані тією самою інстанцією, а “конфліктом воль” – якщо інстанції різ-
ні» [3, с. 133]. За аналогією до розрізнення висловлювання і пропозиції 
в логіці Є. Булигін пропонує розрізнення норм-лектонів і норм-приписів. 
Як пропозиції, так і норми-лектони не можуть бути суперечливими, бо вони 
належать одному розуму або одній інстанції. Але висловлювання може міс-
тити суперечність, як і норми-приписи, бо вони на відміну від пропозицій 
і лектонів, можуть існувати. «Це означає, що, у відповідності до нашого 
критерію, суперечливі норми можуть існувати (як норми-приписи) і що, 
наприклад, два (існуючих) накази будуть названі взаємно супереч ливими, 
якщо, і тільки якщо, дії його припису не можуть бути виконані суб’єктом 
норми (за логічними причинами), поза залежністю від того, видала їх одна 
і та ж інстанція чи ні» [3, с. 134]. 

Виходячи з вищезазначеного логіка норм будується як логіка прескрип-
тивної мови, або логіка норм-лектонів (за Врігтом, «прескриптивна інтер-
претація деонтичного обчислення»). 

Нововведення у формалізації деонтичних виразів здійснюється шляхом 
зведення пропозицій норм до пропозицій про існування норм з урахуванням 
промульгації норми певною інстанцією. Наприклад, «пропозиція “p забо-
ронено” означає теж саме, що і пропозиція “є (існує) правова норма, що 
забороняє p”, що, у свою чергу, означає, що “деяка інстанція промульгувала 
норму, згідно якої p робити неможна”» [3, с. 138]. 

Такий підхід передбачає зміни й у формалізації. Замість уже відомого 
символічного запису (O – р) або (Fp), тобто що p заборонено, Є. Булигін 
пропонує використовувати запис «NxO – p», «де x означає законодавчу ін-
станцію, а оператор N означає двомістське відношення промульгації: про-
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мульгація норми (O – р) інстанцією x» [3, с. 138]. Аналогічно прописують-
ся символічні вирази стосовно всіх модальностей. Заперечення в таких 
деонтичних виразах буде означати заперечення існування тієї самої норми. 

З точки зору виконання закону непротиріччя в деонтичній логіці істинним 
може бути тільки одна з суперечливих пропозицій. З цієї логіко-теоретичної 
позиції розглядаються тільки можливі норми. Але якщо мати на увазі іс-
нування норм, то цей закон не виконується. Якщо нормативна система су-
перечлива, містить суперечливі норми, то як існуючі ці суперечливі норми 
можуть бути обидві як істинні, так і хибні. Тобто існування двох супереч-
ливих норм можливе і це часто відбувається на практиці. Тому й запере-
чення існуючих норм не є повним. Бачимо, що усвідомлення відмінності 
можливих (прескриптивних) та існуючих (дескриптивних) норм відкриває 
й їх логічну відмінність. Ця відмінність характеризує пропозицію і дію. 
Таким чином, здійснюється розширення деонтичної логіки. 

Розширення деонтичної логіки, за якого до вже описаних закономірнос-
тей прескриптивних норм додаються особливості дескриптивних норм, 
означає розширення обсягу корпусу норм, до яких включаються: прескрип-
тивні норми, промульговані дескриптивні норми та логічні наслідки про-
мульгованих норм (похідні норми, що є неявними). Це викликає необхідність 
перегляду поняття повноти нормативної системи.

Суперечливе правове регулювання, що виникає у випадках промульгації 
суперечливих норм, має наслідком нормативну невизначеність, що впливає 
на повноту нормативної системи. Тобто існуючі нормативні системи супе-
речливі і неповні (з «пробілами»).

Прескриптивні формули Врігт відносить до формул вищого порядку 
щодо дескриптивних формул. Саме формули вищого порядку символізують 
формально-логічну правильність та повноту системи. Дескриптивні форму-
ли є формулою другого порядку, що означає наявність дозволу на її існуван-
ня іншою, більш високою інстанцією. Якщо логічне значення прескриптив-
них норм характеризується як істинність або хибність, то дескриптивні 
норми отримують імовірне значення істинності. Таким чином, їх логічний 
статус є підлеглим щодо прескриптивних норм. Окремим випадком є так 
звані суверенні норми. Вони не є ані дійсними, ані недійсними, тобто вона 
ані дозволена, ані заборонена певною інстанцією. Оскільки суверенна нор-
ма є деонтично не визначеною, її наявність характеризує нормативну сис-
тему як відкриту.

Висновки. Таким чином, дослідження існування норм права як проблеми 
деонтичної логіки показало розвиток логічної методології за рахунок по-
глиблення онтологічної тематики та логіки практичного мислення, розши-
рення поняття корпусу норм, а також можливостей та символічного інстру-
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ментарію логічної формалізації, в яку додається символізація правової 
інстанції, уточнення логічних значень щодо існуючих норм. Подальші до-
слідження проблеми існування в деонтичній логіці повинні сприяти більш 
реалістичному підходу при урозумінні деонтичних понять та логічних на-
слідків у правових висновках, переосмисленню понять нормативної систе-
ми та нормативної невизначеності тощо. 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ НОРМ ПРАВА КАК ПРОБЛЕМА  
В ДЕОНТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

Исследованы возможности развития деонтической аналитики, её понятийного 
аппарата, формализации высказываний о сцществовании норм права, особенности 
логических принципов полноты и непротиворечивости правовых систем в онтоло-
гическом контексте. Прояснена необходимость введения критерия рациональности 
воли, исследования существующих норм права в условиях конфликтующих воль, 
уточнено логическое отличие прескриптивных и дескриптивных нормативных вы-
сказываний, введение понятия нормативной инстанции, за счет чего увеличивается 
объем корпуса норм права и осуществляется расширение деонтической логики.

Ключевые слова: деонтическая логика; существование норм права; прескрип-
тивные нормы; дескриптивные нормы; корпус норм права; правовая инстанция; 
правовая система.
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EXISTENCE OF NORMS OF LAW AS A PROBLEM  
IN DEONTIC LOGIC

Problem setting. The existence of the rule of law as a problem of deontic logic is defined 
in the plane of logical and ontological problems of law, its origin is connected with the 
Jorgensen dilemma. The study of legal norms as existing established their inconsistency 
with the ideal of rational science. The existence of contradictions and gaps in the law does 
not correspond to the principles of consistency and completeness. The study of existing 
legal norms requires the further development of deontic concepts, clarification of the cri-
teria for the existence and logical significance of legal norms, the development of formal-
ization, and so on.

Recent research and publications analysis. The origin of deontic logic is associated 
with the name of Aristotle, later it was systematically investigated by G. V. F. Leibniz, 
I. Bentham, in the twentieth century it was finally formed. In the works of S. Mali, A. Hoffler, 
E. Menger, an axiomatic system for describing deontic concepts was created. The problem 
of the existence of legal norms in deontic logic was posed in the work “Deontic Logic” by 
G. von Wrigt and later investigated in the writings of K. Alchurron and E. V. Bulygin, who 
analyzed the completeness and consistency of the legal system, conflicts in legislation and 
“white spots” “in the right. They first created the formal theory of norms as a second-
order logical theory. In Ukraine, research on deontic logic was carried out by A. E. Kon-
versky, S. I. Maksimov, E. N. Yurkevych and others.

Paper objective. The purpose of the study is to reveal the problem of the existence of 
rules of law in terms of the tasks of logical analytics, the level of development of logical 
tools in deontic logic, taking into account and deepening knowledge of the logic of practi-
cal thinking of lawyers.

Paper main body. Modern deontic logic explores logical forms and the rules for their 
application in normative contexts. These contexts are sets of prescriptive and descriptive 
statements. The deontic concept connects the content of the utterance with a certain action 
under certain conditions. This creates the character of the norm. Systems of deontic logic 
are based on the traditional logic of utterances and the interdependence of deontic con-
cepts (“forbidden”, “obligatory”, “allowed”). In deontic deduction, the conclusion is 
made by analogy with the action and is evaluated in terms of “justified” / “permissible”, 
and not “true” / “false”. The basic principles for the deontic system are the principles of 
deontic completeness and consistency. The existence of rules of law determines their 
strength and is associated with the establishment or termination of the regulatory relation-
ship, which is the relationship between the authority and the subject of the norm. To con-
sider the various aspects of normative relations, the concepts of different degrees of ab-
straction are taken: communication, utterance and proposition. The principle of consis-
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tency of the norm determines the possibility of its implementation, and hence the 
possibility of its existence. Conflicting rules issued by different authorities may exist (“con-
flict of will”). And the contradictory norms formulated by one instance mean the presence 
of irrational will. The introduction of the ontological criterion of rational / irrational will 
becomes crucial for the logic of practical thinking regarding the existence of legal norms. 
Conflicting norms in the same norms corpus cannot be simultaneously enforceable. In the 
formalization of deontic expressions, propositional norms are reduced to propositions about 
the existence of norms, provided that the norm is promulgated by a certain authority.

Conclusions of the research. The development of the problem of the existence of rules 
of law in deontic logic has developed a logical methodology by deepening knowledge of 
ontological topics and logic of practical thinking, expanding the concept of the corpus of 
rules of law, rethinking the principles of consistency and completeness of the legal system, 
as well as the possibilities and symbolic instrumentalization, which logistical tools, sym-
bolization of legal instance, clarification of logical meanings with respect to existing norms. 

Keywords: deontic logic; the existence of a rule of law; prescriptive norms; descriptive 
norms; corpus of law; legal authority; legal system.
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ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ 
СМИСЛОВИХ ВІЙН

У статті робиться спроба визначення методології сучасних смислових війн. 
Розкривається поняття та сутність смислової війни. Обґрунтовується, що пост-
модерний дискурс формує базовий інструментарій смислових війн: створення симу-
лякрів – образів відсутньої дійсності, за якими не стоїть будь-якої реальності; 
реінтерпретацію подій та явищ дійсності; посилення інтересу не до факту, а до 
його переосмислення, створення людиною власного апарату відторгнення «непра-
вильних» інтерпретацій.

Ключові слова: смислова війна, смислова зброя, постмодернізм, постмодерний 
дискурс, симулякр.

Постановка проблеми. Сучасна гібридна війна характеризується особ-
ливою роллю інформації в боротьбі із супротивником [1, с. 120]. Інформа-
ційні кампанії ведуться на глобальному, регіональному та локальному рівнях 
і не мають ні географічних, ні геополітичних, ні національних меж. Одне 
з визначень інформаційної боротьби характеризує її як атаку інформації на 
інформацію [2. с. 5]. Сучасна інформаційна боротьба набуває все більш 
самостійного характеру, її об’єкт постійно змінюється залежно від того, 
у якому середовищі (воєнному або мирному) така боротьба ведеться. Інфор-
маційна війна не є єдиною. Під цю назву фахівці підводять три різні понят-
тя: інформаційно-технічну війну (спрямована на кіберресурси), інформацій-
но-психологічну віну (спрямована на те, щоб опонент-противник прийняв 
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рішення, потрібне для сторони, що атакує) та смислову війну, що практично 
не досліджена за сутністю та змістом. 

Дослідники зазначають, що смислова війна на відміну від інших має цілі, 
розташовані як завгодно далеко, навіть за межами життя покоління. Попри 
факти, що постійно змінюються, смисли зберігаються тривалий час, оскіль-
ки вони відбивають модель світу. Зокрема, Г. Почепцов стверджує, що 
смисли управляються оцінками і цінностями минулого часу, що вони не 
вигадані сьогодні, їх беруть готовими з арсеналів смислового зброї, все це 
розташовано навколо двох полюсів: Добра і Зла. «Наше» завжди буде на-
ближене до Добра, а «чуже» – до Зла. Смислові війни характеризуються 
переосмисленням фактів на користь інтерпретатора [3]. Отже, смислова 
вій на працює з інтерпретаціями виходячи з наявної моделі світу. Інтерпре-
таційні процеси, як більш складні, стають важливішими за просто інформа-
ційні [4, с. 21].

Таким чином, актуалізується проблема пошуку методологічних засад 
ведення смислового протиборства, зміни системи цінностей, картини світу 
широкого загалу суспільства. 

Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить, що концепт «смислова 
війна» останнім часом використовується в засобах масової інформації та 
науковій літературі. Зокрема, проблематика окремих аспектів смислових 
війн перебуває в центрі уваги дослідників Ю. Громика, О. Джолоса, Р. Ма-
рутян, О. Пеліна, Г. Почепцова, Ю. Соломонова та ін. Однак методологічні 
засади ведення сучасних смислових війн та смислового протиборства у віт-
чизняному науковому полі не отримали належного опрацювання.

Метою статті є розкриття методології сучасних смислових війн.
Виклад основного матеріалу. Тактична мета смислової війни – зробити 

кожну людину своєрідним «цензором», який сам буде тлумачити факти в по-
трібному, керованому сенсі: усе, визначене як «неправильне», відкидати, 
і засвоювати тільки те, що «дозволено». Стратегічна мета смислової війни – 
самознищення об’єкта агресії (соціальної групи, нації тощо). Отже, за сво-
їм інструментарієм смислові війни спрямовані на просування ідей не прямо, 
а у фоновому режимі. Частково це пов’язано з небажанням викликати спро-
тив, а з іншого боку, вони більш пасивні й можуть тривати тоді, коли ніхто, 
здається, війну не веде. Тобто інформаційні та віртуальні об’єкти мають два 
плани. Один план перебуває в полі зору реципієнта інформації, інший – поза 
його межами. Якщо інформаційно-психологічні операції працюють на одно-
му плані, то смислові операції – на іншому [5].

На думку Г. Почепцова, одна з ключових відмінностей інформаційного 
та смислового протистоянь полягає в застосуванні принципово різних ме-
тодів ведення війни: «Раніше в основі інформаційної війни стояло повідом-
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лення, нині ж базою стає інтерпретація… Раніше ми бачили в світі те, про 
що нам розповідали. Тепер ми розуміємо те, що нам інтерпретують. Склад-
ний світ вимагає тлумачень» [4, с. 21]. 

Будь-яка знакова система має два боки: значення і сенс. Технократичне 
індустріальне суспільство, віддаючи перевагу практичному значенню речей, 
недооцінює роль смислів. Технократи зазвичай зверхньо ставляться до гу-
манітаріїв, але останнім часом усе частіше програють їм. Смислова зброя 
здатна змінювати наявні цілі на потрібні або непотрібні, зменшувати або 
перебільшувати наявне значення речей та дій, легалізувати заборонене та 
табуйоване. Одним з практичних різновидів смислової зброї слід вважати 
технологію «вікно Овертону (вікно дискурсу)» Ця технологія дає можливість 
«розмивати смисли», змушувати їх не існувати у вигляді цінностей, а лише 
мерехтіти перед противником, створювати так звану «маячню», змушувати 
втрачати зміст того, що відбувається навколо супротивника [6]. 

Смислові війни передбачають використання зовсім іншого інструмента-
рію. Факти відходять на другий план. Достовірність факту не є настільки 
важливим параметром, як у випадку з інформаційним простором. Завжди 
можна знайти інший факт, якщо наведений факт не сприймається. Факт 
вторинний, первинним є необхідний образ-смисл. О. Харитоненко зазначає, 
що семантичні диверсії «стартують» від образу, метафори, влучно підібра-
ного слова-кліше, під які згодом факти реальної дійсності лише «підтасо-
вуються». Противник у цій війні «працює з образом окремо, а з фактом 
окремо; потрібний образ робить яскравим, а непотрібний факт – каламутним 
і спірним… [7, с. 161]. При цьому основними методами ведення смислової 
війни є реінтерпретація, «концептуальний переклад», міфологізація свідо-
мості і ритуалізація поведінки.

У науці сьогодні не достатньо вивченим залишається питання методоло-
гії смислової війни, за допомогою чого можна вільно «зайти» на «територію 
сенсів» жертви агресії, змінити систему цінностей, картину світу? З усього 
розмаїття методологій, що можуть бути застосовані до пояснення феномену 
смислової зброї, на наш погляд, принципово слід виокремити одну – пост-
модернізм. Постмодерністський дискурс чітко виокремлюється серед інших 
філософських напрямів і за тематикою, і за понятійним апаратом, і за світо-
глядними основами, особливо в умовах формування сучасного інформацій-
ного суспільства [8, с. 215–216].

Незважаючи на різницю в тлумаченні терміна «постмодернізм» усі при-
бічники його застосування вбачають у ньому методологічний інструмент 
для визначення позиції відходу від класичного раціоналізму і модернізму. 
Методологічній культурі модерну, зазначає А. Павко, близький науковий 
аналіз дійсності, у тому числі її соціокультурних феноменів, за допомогою 
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лінійних категоріальних схем, утілення принципів жорсткого раціоналізму 
в пізнанні. До традиційних уявлень, притаманних раціоналізму модерної 
доби, або так званій науковій раціональності, належить образ світу, де немає 
оманливих ілюзій, конфліктів, недоречностей, несподіванок, непередбачу-
ваного. Незалежно від того, чи можна уявити собі таку картину, вона не 
нагадує буття, яке ми емпірично відчуваємо, до якого прагнемо пристосу-
ватися [9, с. 36]. Закономірним наслідком панування раціоналістичних ідей 
стали індустріальний прогрес, тоталітарні режими, геополітичне і культур-
не протистояння країн і континентів, безробіття [10, с. 115]. Навпаки, по-
стмодернизм – заклик до подолання таких негативних феноменів суспільства 
епохи модерну, як «тоталітаризація» різних сфер життя, «відчуження 
об’єктивного знання», «лімітація» думок, дій людини різними привидами 
«загального», «раціонального» чи «істинного». 

Виокремлюючи характерні риси постмодерністського мислення, слід за-
значити, що воно антидогматичне, антитоталітарне за суттю, не сприймає 
ніякої абсолютизації. Критично оцінюючи будь-які форми монізму, ортодоксії, 
утопічних уявлень, прихованого деспотизму, воно відкриває простір для плю-
ралізму, поліваріантності, конкуренції альтернативних парадигм. Історія фі-
лософії свідчить, що хоча раціоналізм має вирішальне значення для пізнання, 
проте ірраціоналізм теж відіграє не тільки негативну, а й у багатьох випадках 
позитивну роль, бо залучає до арсеналу пізнання методи, які поступово раці-
оналізуються, хоча спершу вони виглядали як суто ірраціональні.

У постмодерному дискурсі можемо виокремити декілька основних ідей, 
що успішно використовується у смислових протистояннях сучасності.

По-перше, це текстуалізація світу. Світ має сприймається як текст. 
Ж. Деріда зазначає, що ніщо не існує поза текстом. Ця думка є визначаль-
ною для постмодернізму. Доволі чітко її представляє український дослідник 
В. Єшкілєв, який зазначає: «…всі ці держави, всі ці зв’язки, вся ця комуні-
кація мешкає в тому домі, який називається “текст”… Порівняно з цим 
текстом, який є вже власним царством, власною імперією із своїми закона-
ми, своїми знаками і символами, – всі ці вкраплення, більш або менш ко-
нотовані з поняттям “реальність”, вони виступають тільки як цитати, гіпер-
цитати, складні цитати, дуже складні цитати» [11]. Для опису реальності 
в межах постмодернізму використовуються поняття «наратив», «текстуаль-
ність», «інтертекстуальність».

По-друге, оскільки все розуміється як текст, то суб’єкт існує всередині 
тексту. Більше того, суб’єкт поглинається текстом. Людина постає як набір 
різних ідентичностей, прив’язаних до тих чи інших локально-культурних 
умов чи соціально-політичних контекстів. Доволі вдало становище людини 
в умовах постмодерну представив З. Бауман, стверджуючи, що хронічним 
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атрибутом «постсучасного» стилю життя виявляється непослідовність дій, 
фрагментаризація й епізодичність різних форм активності суб’єктів. Відпо-
відно до цього суб’єкт перестає ставитися до себе як до чогось постійного, 
а постмодерні суспільства характеризуються постійним рухом, різноманіт-
ністю, змінами [12].

По-третє, постмодернізм характеризується розчаруванням в ідеалах Про-
світництва. Зокрема, висловлюється недовіра до Розуму, заперечуються 
причинно-наслідкові зв’язки та існування ціннісних абсолютів [13, с. 56]. 
Постмодерна ситуація характеризується також тим, що зникають традицій-
ні авторитети. На зміну інтелектуалам та політикам приходять спортсмени, 
артисти, шоумени тощо. 

По-четверте, постмодерністський дискурс є принципово антифундамен-
тальним, його цікавлять не субстанційні єдності і граничні (метафізич-
ні) причини, а децентровані, розсіяні множини – відмінності. Під «загальною 
роботою законів» постмодернізм шукає і знаходить «гру особливостей». 
Інакше кажучи, в основу буття постмодернізм кладе відмінності. Єдність, 
тотожність у нього стосується відмінного. Відмінності – остання реальність, 
за ними вже нічого немає [14, с. 54–55].

По-п’яте, важливе місце в сучасному постмодерному дискурсі належить 
теорії симулякра (лат. simulacrum – зображення, подоба, видимість; simulo – 
робити вигляд, прикидатися) Ж. Дельоза та Ж. Бодріяра [15], згідно з якою 
симулякри, щораз далі відриваючись від відтворення реального, зрештою, 
стають повністю автономними, відірваними від реальності, яку вони спо-
чатку репрезентували. Як зазначає Ж. Дельоз: «Ми “купаємося” в симуля-
крах; за допомогою їх ми сприймаємо, мріємо, бажаємо, діємо. Ці фантоми 
не є реальними і фізичними об’єктами, але вони мають фізичну реальність. 
Вони дозволяють нам відчувати, сприймати те, що повинно сприйматися, 
і так, як це повинно сприйматися відповідно до своїх призначень, згідно 
з тією дистанцією, яку вони долають, і тими деформаціями, які вони зазна-
ють…» [16, c. 248].

У постмодерністських теоріях ХХ–ХХІ ст. трактування поняття «симу-
лякр» пов’язане з кризою теорії репрезентації. Остання є базисом і теорії 
відображення, і теорії мімезису, і ширше класичного підходу до мови (як тієї 
чи іншої системі знаків) і реальності, яку вона представляє. В основі цієї 
теорії лежить принцип відповідності (еквівалентності) між свідомістю 
і реальністю, між копією та оригіналом, між поняттям і річчю, між знаком 
і референтом тощо. Копія не існує просто так, завжди є зразок, який вона 
і відтворює. Якщо прибрати оригінал (зразок), зникне і його копія. Знак за-
вжди відсилає до свого референту, вказує на деяку реальність, знаком якої 
він і є. Цінність знака не в ньому самому, а саме в цій реальності, що укла-
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дена в ньому або стоїть за ним. У ме жах класичної теорії мови знак має дві 
основні складові. Є те, що означає, в ролі якого може виступати звук, пись-
мовий знак, матеріальний об’єкт тощо, і те, що означається, значення цього 
матеріального об’єкта, слова, пропозиції тощо. Виділяють і третю складову 
референт, тобто реальний об’єкт у реальному світі, до якого відсилає 
знак (реальна попуга протистоїть поняттю попуги чи звуку «попуга»). 

Для постмодернізму характерна тенденція розглядати цю референцію як 
вигадку, міф. Більше того, ставиться під сумнів концепція мови як імену-
вання, називання речей конкретними іменами, заперечується безпосереднє 
відношення між тим, що означає, і означуваним. Прихильники цього під-
ходу кажуть: ми не перекладаємо окремі слова, що складають речення, 
в план їх значущих, тобто того, що вони означають. Швидше, ми читаємо 
речення загалом і з взаємовідносин його слів (що означають) виводимо те 
значення, яке визначається як «ефект сенсу». Таким чином, те, що означа-
ється виявляється ілюзією або міражем, являє собою ефект, вироблений 
взаємовідносинами тих чи інших значущих. Те, що означає, починає пану-
вати над означуваним, стає більш реальним, ніж та «реальність», про яку 
воно має нібито свідчити. Таким чином, симулякр в постмодерністському 
сенсі це знак, який не має референта. 

Ж. Дельоз схильний трактувати симулякри насамперед з онтологічної 
точки зору. Взявши за основу ідеї Платона, Ж. Дельоз розвинув їх далі. Він 
називає платонівські копії «вторинними володарями. Вони цілком обґрун-
товані претенденти, забезпечені подобою» [17, с. 228–229], а симулякри 
«помилковими претендентами, що виникають на основі відсутності подіб-
ності і позначають перекручення або відхилення» [17, с. 229]. На переко-
нання Дельоза, існують дві онтології або два способи прочитання світу, які 
фіксуються такими фразами: «різниться тільки те, що подібне» і «тільки 
різне може бути подібно один одному». З точки зору першої фрази, ми мо-
жемо мислити різне лише на основі ідеї попередньої тотожності (ідентич-
ності), друга ж фраза закликає нас мислити тотожність як продукт відмін-
ності. Перша встановлює світ як зображення, друга визначає світ як фантазм 
(симулякр). У світі симулякра (симулякрів) відсутні головні ознаки світу 
зображення (репрезентації): немає привілейованої точки зору, немає ієрар-
хії, немає наслідування (зразку). Місце наслідування займає симуляція, але 
не як ілюзія й обман, а як маска (костюм), за якою завжди є інша маска. 
Таким чином, симулякр – це не імітація будь-якої ідеї (зразка) і не навмисне 
спотворення її, це дія, що відхиляє зразок-оригінал і його особливу позицію. 
Симулякр виробляє (симулює) подобу, але тільки як зовнішній ефект. Його 
внутрішній принцип відмінність, завдяки якому він вислизає від тотожнос-
ті, подібності, подоби. Він руйнує зразок і множить копії так, що вже не-
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можливо сказати, де копія, а де оригінал. Відповідно зникає і будь-який 
критерій, який дозволив би встановити пріоритет одних речей стосовно 
інших.

Ж. Бодріяр вважає симулякр продуктом симуляції, під якою він розуміє 
заміну реального світу уявним, але більш прийнятним людині як реально 
існуючий. Автор характеризує сучасність як епоху загальної симуляції, що 
створює гіперреальність, яка охоплює всі сфери життя особистості, яка 
звикла в епоху постмодернізму не відрізняти справжнє від вимислу. На його 
думку, реальність закінчилася, поступившись місцем симулятивній гіпер-
реальності симулякрів: «Територія більше не передує мапі, ні переживає її. 
Відтепер території передує мапа прецесія симулякрів тепер вона [мапа] по-
роджує територію» [15, с. 16]. Симулякр висловлює приховані інтенції, 
прихований вплив на реципієнтів, цілеспрямоване заміщення реальності 
помилковими символами-брендами. Він стає найпотужнішим знаряддям 
маніпулювання свідомістю мас. 

Залежно від історичного періоду Ж. Бодріяр виділив три категорії симу-
лякрів, кожна з яких що ближче в часі до сучасності, то більше є відірваною 
від зразків реального світу. Отже, симулякри, які належать до першого по-
рядку, ще вказують на джерело-оригінал, ілюстрацією цього може бути 
барокова підробка в епоху Відродження. «Підробка йде на всіх рівнях, від 
фальшивого жилета (тільки спереду) до ліпних інтер’єрів і грандіозних 
театральних машин бароко)» [18, с. 116], зазначає Ж. Бодріяр. 

Промислова революція з її механізованими процесами виробництва сто-
яла біля витоків симулякрів другого порядку, де творяться цілі конвеєрні 
серії аналогічних рівноцінних копій. Симулякр третього порядку це знак 
без зафіксованого за ним значеника, що взаємодіє з іншими знаками відпо-
відно до приписів коду владних структур. Ці симулякри, внаслідок тісного 
зв’язку із засобами комунікації та масової інформації утворюють симульо-
вану гіперреальність, що є реальнішою за саму реальність. 

У постмодерну добу навколо людини існує велика кількість симулякрів, 
цих знаків-фальшивок, які, відірвавшись від своїх першооснов, підмінюють 
собою справжні сенси, створюючи зовсім інший світ, ніж той, у якому 
звикла жити людина, світ, створення якого відбулося з такою шаленою 
швидкістю, що людина виявилася неготовою до зустрічі з ним. Симулякр 
третього порядку – це знак без референта, проте вже представляє собою 
абсолютну сингулярність і зовсім некерований. Як підкреслює Ж. Бодріяр: 
«Симулякр першого порядку діє на основі природного закону цінності, си-
мулякр другого порядку на основі ринкового закону вартості, симулякр 
третього порядку на основі структурного закону цінності» [18, с. 115]. Згід-
но з Ж. Бодріяром у породженні і поширенні симулякрів головну роль віді-
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грають усі різноманітні засоби масової інформації, які він позначає терміном 
«медіа». 

З точки зору виробництва симулякрів найбільш грандіозної і масштабної 
постає саме медіатична сфера, здатна торкнутися будь-яких інших сфер: 
політичної, біологічної, медичної, психологічної тощо, і саме медіуму Ж. Бо-
дріяр приділяє значну увагу у своїй концепції симулякрів. Важливо ще й те, 
що інформація мас-медіа більше не має нічого спільного з «реальністю» 
фактів, «реальність» також уже протестована.

Наповнення симулякра смислами відбувається в чотири етапи. Спочатку 
симулякр проявляється як відбиття події, маскуючи соціальну дійсність; 
потім він ту дійсність спотворює; наступним етапом маскується наявність 
соціальної дійсності; завершенням процесу стає віртуалізація образу, що не 
стосується реальності, стаючи своїм власним симулякром [15, c. 23]. 

Народження симулякрів можливе при навмисному замовчуванні інфор-
мації, хронологічного порядку проходження подій, евфемістичному периф-
разі, навішуванні ярликів, які несуть оцінне значення, маніпулюванні тек-
стовим матеріалом, його урізанням або перестановкою окремих його частин 
та ін. Завдяки зусиллям фахівців виникли симулякри «бандерівець», «Пра-
вий сектор», «київська фашистська хунта», «терорист», «сепаратист», «Но-
воросія» тощо. Тобто виникають симулякри терору, жахіття або катастроф, 
які лякають більше, ніж реальні вияви насилля чи стихійні лиха, які пере-
живаються в реальності. 

Можна виокремити особливості використання симулякрів для форму-
вання необхідної свідомості людей в умовах смислових війн: а) застосову-
ється метод персоніфікації події; для цього подія висвітлюється в контексті 
долі окремої особистості (жінки, «яка спостерігала за катуванням триріч-
ного хлопчика» або «яка втратила під час бомбардування єдину дитину» 
тощо); б) візуалізація інформації; якщо до 1990-х років у подачі інформації 
через ЗМІ переважав вербальний компонент, то поява супутникового теле-
бачення, технологій створення віртуальної реальності відкрили нові мож-
ливості впливу на психіку людини за допомогою візуалізованих образів. 
Такий вплив спирається на чуттєво-емоційний досвід людини, якому вона 
більше довіряє ніж словам; в) широке використання образів-метафор. Як 
відомо, метафора є засобом перенесення сенсу з більш знайомого феномена 
на менш знайомий. г) подача вербальної і візуальної інформації в контексті 
ціннісних орієнтацій більшості громадян цієї держави. У сучасних ЗМІ най-
частішими способами подання політичної інформації є такі фрейми, як 
«порушення прав людини», «захист прав національних меншин», «націо-
нальні інтереси», «тероризм», «екстремізм», «екологічна загроза» тощо; 
д) використання феномену «цапа-відбувайла», коли для каналізації негатив-
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ної енергії людей, їхньої консолідації довкола вождя використовують образ 
«ворога», який нібито й є відповідальним за біди, що звалилися на їхні голо-
ви. Як правило, як такого «цапа-відбувайла» вибирають будь-який народ, 
політичну партію або її лідера, державу, релігійну групу тощо.

Симулякри породжують феномен маси. Маси визначаються як мовчазна 
більшість, чорна дірка, що поглинає соціальне. Маси тяжіють до фізичної 
та статичної форми, яка є одночасно не-соціальною та над-соціальною. 
Маси, на думку Ж. Бодріяра, не можуть бути керованими жодною політич-
ною владою. Маси також породжують ілюзії влади [19].

Висновок. Таким чином, постмодернізм зумовлює нові способи осмис-
лення соціальної та політичної реальності, оскільки пропонує власний тип 
раціональності. Спираючись на постмодерний дискурс, характерною рисою 
смислових війн постає певний базовий інструментарій: симуляція – ство-
рення симулякрів – образів відсутньої дійсності, позбавлених оригіналу, 
поверхневих, гіперреалістичних об’єктів, за якими не стоїть будь-яка реаль-
ність; реінтерпретація подій та явищ дійсності; охоплення не одного сег-
менту населення, а широкого загалу суспільства; більший інтерес не до 
факту, а до його переосмислення, створення людиною власного апарата 
відторгнення «неправильних» інтерпретацій. 

Фізичні війни захоплюють фізичний простір, інформаційні – інформа-
ційний. Смислові війни захоплюють усе: і віртуальний, і когнітивний про-
стори, а також програмують у результаті й простір інформаційний навколо 
людини. Це пов’язано з феноменом сприйняття, відповідно до якого люди-
на бачить навкруги тільки те, що відповідає її картині світу. 
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В статье осуществлена попытка определения методологии современных смыс-
ловых войн. Раскрывается понятие и сущность смысловой войны. Обосновывается, 
что постмодернистский дискурс формирует базовый инструментарий смысловых 
войн: создание симулякров – образов отсутствующей действительности, за кото-
рыми не стоит любая реальность; реинтерпретацию событий и явлений действи-
тельности; усиление интереса не к факту, а к его переосмыслению, созданию чело-
веком собственного аппарата отторжения «неправильных» интерпретаций.
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POSTMODERNISM AS A METHODOLOGY OF MODERN  
SEMANTIC WARS

Problem setting. The information war is not a united one, it includes three different 
aspects – the information and technical war (aimed at cyber resources), the information 
and psychological war (designing to make an opponent decide in the way necessary for 
an attacking side) and the semantic war. Researchers note that, in contrast to others, the 
semantic war has far goals that lie even beyond the limits of the life of a generation. Unlike 
facts that are constantly changing, meanings remain valid for a long time as they reflect 
the model of the world. The semantic war deals with interpretations based on the existing 
model of the world. Interpretation processes, being more complex, become more important 
than just informational ones.

Thus, the problem of searching for the methodological foundations of conducting se-
mantic confrontation, changing the value system, and the world picture of the general 
public of the society is becoming more and more topical.

Recent research and publications analysis. The issues of certain aspects of semantic 
wars are in the centre of attention of such researchers as Yu. Gromyko, A. Dzholos, 
R. Marutyan, A. Pelin, G. Pocheptsov, Yu. Solomonov and others. However, the methodol-
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ogy of semantic warfare remains insufficiently studied although this can help freely “enter” 
the “territory of meanings” of the victim of aggression, change the value system, and the 
picture of the world.

Paper objective. The goal of this paper is to clear up the methodological foundations 
of modern semantic wars.

Paper main body. The article attempts to determine the methodology of modern seman-
tic wars. It is justified that postmodernism is one of the methodologies that can be used to 
explain the phenomenon of semantic weapons. Postmodernist discourse greatly differs from 
other philosophical directions in terms of topics, conceptual apparatus, and ideological 
foundations, especially in the context of the formation of a modern information society.

It is determined that several basic ideas can be distinguished within the postmodern 
discourse, these ideas being successfully used in the present semantic confrontations. 

First, this is the textualization of the world. The world should be understood as a text. 
Second, since everything is understood as a text, the subject exists within the text. Moreover, 
the subject is absorbed by the text. A person appears as a set of different identities that are 
tied to one or another local-cultural condition or socio-political context. Third, postmod-
ernism is characterized by disillusionment with the ideals of the Enlightenment. In par-
ticular, the Reason is not believed in any more, causal relationships and absolute values   
are denied. Fourth, the postmodernist discourse is principally anti-fundamental, it is not 
interested in substantial unity and ultimate (metaphysical) causes but in decentralized, 
scattered sets – differences. Fifth, an important place in the modern postmodern discourse 
belongs to the theory of simulacrum.

A simulacrum is a product of simulation, which replaces the real world with an imag-
inary one but which is more acceptable for a person as a real one. A simulacrum pro-
duces (simulates) a similarity but only as an external effect. Its internal principle is the 
difference, due to which it eludes of identity, similarity, likeness. It destroys the sample and 
multiplies the copies so that it is not possible any longer to tell where the copy is and where 
the original is. Simulacra give rise to the phenomenon of masses. Masses are defined as 
the silent majority, a black hole absorbing social aspects. The masses gravitate toward 
a physical and static form, which is simultaneously non-social and supra-social.

Conclusions of the research. It is concluded that postmodernism brings about new 
ways of understanding social and political reality since it offers own type of rationality. 
Based on the postmodern discourse, a characteristic basic semantic toolkit arises as a fea-
ture of semantic wars: the simulation, that is the creation of simulacra – missing reality 
images that lack originality and that are superficial, hyper-realistic objects that do not 
have any reality behind them; reinterpretation of events and phenomena of reality; the 
coverage of not just one segment of the population but the general public; more interest 
that does not focus on a fact but on its rethinking, the creation of an apparatus for reject-
ing own “incorrect” interpretations.

Keywords: semantic war, semantic weapons, postmodernism, postmodern discourse, 
simulacrum.





66

УДК 340.12:130.123(44)
DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195794

Мелкевик Бьярн, доктор права, Університет Париж-II, 
професор юридичного факультету, Університет Лаваля (Квебек, Канада)

е-mail: bjarne.melkevik@fd.ulaval.ca.

ВІЛЛЕЙ ТА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ДІАЛЕКТИКИ1

Мішель Віллей (1914–1988) – французький філософ та прибічник природного 
права. У статті критично розглянуто одне з ключових понять його теорії – право-
ва діалектика. Проаналізовані основи теорії Віллея в контексті філософсько-ети-
мологічних підвалин поняття діалектики. У статті досліджено звернення автора 
до праць Аристотеля та Фоми Аквінського з метою обґрунтування згаданої кон-
цепції діалектики. Вивчений досвід використання автором діалектики для обґрун-
тування природного права. Критично розглянуто відповідну філософію мовних 
структур та запропоновано новий напрям у розумінні поняття діалектики, що 
відповідає сучасній комунікативній концепції права.

Ключові слова: філософія права; юридична теорія; теорія природного права; 
Мішель Віллей (1914–1988); комунікативна теорія права.

Питання про «правову діалектику» займає центральне місце та має пер-
шочергове значення у філософії права Мішеля Віллея. Цей мислитель на-
полягає на необхідності серйозного й точного ставлення до «правової діа-
лектики» та різнобічно аналізує значення такої вимоги для побудови 
збалансованого та соціально гармонійного права. Віллей часто використовує 
поняття «діалектика» і навіть заграє з поняттям «діалогічне», аби підкрес-
лити, що для нього не мають значущості питання лінгвістичної точності – 
ідеться передусім про інтелектуальний підхід. Немає сумніву, що тут йдеть-
ся про освітню (або евристичну) стратегію, що полягає в тому, аби узгодити 
філософські концепції (Аристотеля та томістів), які Віллей поєднав у своє-
му правовому вченні. Усе це здійснюється ще й під егідою оновленого та 
оживленого природного права та, врешті-решт, надихається роботою пред-
ставників юридичного фаху [див.: 1]. На підтримку своєї концепції Віллей 
часто наводить прислів’я, що прийшло з класичного римського права: suum 
jus cuique tribuendi (себто правильно відміряти [відплачувати] «долю», що 
припадає на кожного, й таким чином визначати право осіб, які звернулися 
до правосуддя).

1  Глава з книги: Мелкевик Б. Заметки по истории правовых понятий – переклад І. Коваленко

© Мелкевик Б., 2020
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Розглянемо «правову діалектику» або «правовий діалог» у працях Мі-
шеля Віллея [2; 3]. Проаналізуємо ту багатозначність, якою він наділяє роль 
поняття «правова діалектика» у його філософії права [4–6]. Той факт, що 
Віллей розуміє «діалектику» як таку, що перебуває в залежності від конкрет-
ної філософії, й те, як він переносить це поняття в юридичний світ, буде 
в центрі наших міркувань. Наш підхід можна стисло охарактеризувати як 
«критично рефлексивний». 

Ми здійснимо аналіз за чотирма напрямами: по-перше, аналіз етимології 
поняття діалектики та тих висновків, які Віллей виводить з неї; далі проана-
лізуємо засади такої концепції стосовно філософії Аристотеля та св. Фоми; 
згодом здійснимо аналіз діалектичного природного права як синтез концеп-
ції Віллея й, нарешті, вдамося до заочного діалогу з Віллеєм стосовно по-
няття «діалог» у межах модерністського розуміння права.

1. Діалектика в етимологічній перспективі
Питання «діалектики» розглядається Віллеєм у ракурсі філософії [7]. 

Саме на основі філософії таке питання переміщається у правове поле. По-
няття «правова діалектика» є не «юридичним», а швидше похідним від 
філософської рефлексії, тому в цьому випадку саме філософія має теоре-
тично обґрунтувати використання смислового уточнювального маркера 
«юридичний». Способи комбінування таких смислів інтересуватимуть нас 
при аналізі, по-перше, висловлювань Віллея стосовно етимології поняття 
«діалектика» та, по-друге, стосовно теоретичних перспектив, що він ви-
водить з неї. 

Віллей дійсно вважає, що етимологічне походження має виняткову зна-
чущість для з’ясування смислу, який ми маємо надати поняттю діалектики. 
Етимологія у такому сенсі є філософським закріпленням підходу до «діа-
лектики». Саме етимологія дозволяє йому відійти від усіх концепцій авторів 
модерну, які, надихаючись працями стоїків та творами Гегеля, Маркса та ін., 
використовували це поняття1. Віллей закликає: «Давайте практикувати звер-
нення до етимології, яка має служити керівництвом. У “простій мові” грець-
кого народу dialektos, або dialexis – це діалог, обмін словами між декількома 
співрозмовниками. Dialegesthai означає бесідувати, брати участь у якихось 
обговореннях у таверні чи на вулиці міста… Нинішній бунт прагматики 
звернув нашу увагу до такої риси мови – бути засобом взаємного обміну. І, 
як правило, це діалог. Монолог [є] мовним захворюванням, на щастя, рідким. 

1  «У стоїків діалектика означає мистецтво строгого судження; у середньовіччі це поняття набуло 
різноманітних значень… а для Канта стало предметом насмішок; діалектика використана Гегелем та 
Марксом для опису систем, що ніяк не стосуються ні спірного, ні проблематичного… Смисл слова 
змінюється, а шкода» [8, c. 217].
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Діалектика, або dialektiké, була, безперечно, особливим видом розмови. Ті, 
кого називають dialektiki або dialectici (діалектики) – це філософи. Їхнє по-
кликання – пошук істини, у них є свій власний спосіб брати участь у бесідах» 
[9, с. 264–265].

Зазначимо одразу, що є два зовсім різні суперечливі твердження стосов-
но поняття «діалектика». Перше твердження належить конкретно до публіч-
ного використання мови, до обміну словами в публічній сфері. Друге твер-
дження (містить у собі перше) робить абстрактне посилання до мови, яка 
особливим чином використовується з точки зору телеології «істини». Саме 
остання версія діалектики позначається Віллеєм особливим чином. 

Стосовно першого смислу ми вважаємо, що Віллей повністю має рацію, 
розглядаючи діалектику від початку як той «взаємний обмін» у лінгвістич-
ному смислі, який пов’язаний з публічним використанням мови (й розуму). 
Якщо виходити з аналітичної точки зору, то діалектика, зрозуміла в такій 
перспективі, перебуває в царині інтерсуб’єктивності. Інтерсуб’єктивність 
характеризується наявністю та ступенем сприйнятливості конкретної пуб-
лічної сфери. Публічна сфера утворює місце, де люди використовують свої 
мовні навички, аби виражати себе, судити й вибудовувати за допомоги мови 
соціальний, політичний, економічний та інші світи. Отже, публічна сфера 
гарантує, що всі питання смислу будуть тісно пов’язані з самими питаннями 
суспільного життя, як його розуміють люди, які використовують свої мовні 
ресурси, аби орієнтуватися, розуміти й висловлювати свою думку. Ми по-
вернемося до цього згодом, оскільки Віллей у такому аспекті не є послідов-
ним й мало уваги приділяє першому значенню. У нашій апології сучасної 
концепції діалектики у праві даний аспект перебуватиме в центрі філософії 
права. 

Друге твердження, яке Віллей виділяє особливо, є вельми своєрідним (й 
тому проблематичним). Розглядаючи діалектику телеологічним чином, мож-
на сказати, що певна еліта отримує абстракті привілеї через відношення до 
особливої ролі, пов’язаної з поняттям «істина». Діалектика, зрозуміла таким 
чином, передбачає, що над словами й, відповідно, метафізично має існувати 
зв’язок між питанням про «право» та поняттям «істина», і що діалектична 
діяльність має, як передбачається, дозволити нам зв’язати ці два поняття. 
Таке поняття «істини» у підсумку поглинається філософією, подібно до того, 
як питання про істину вважається по суті філософським питанням навіть 
стосовно права. Із цього випливає, що питання істини передане Віллеєм 
у володіння філософії в тому, що стосується права, і що це також є гаранті-
єю правильності права. Як уже зазначалося, друге твердження переробляє 
перше через той факт, що воно одне, висловлюючись по-філософськи, во-
лодіє поняттям цієї самої істини. 
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Між цими двома твердженнями немає раціональної зв’язності, крім 
формальної. Поняття діалектики завжди належить парадигмі (теоретичній 
або практичній) обміну словами між декількома співрозмовниками. Таке 
ж спостереження робить і Віллей, коли стверджує, що перше твердження 
поглинається другим. Це ніщо інше, ніж філософська «рокіровка». Іншими 
словами, Віллей поєднує в бажаній комбінації три поняття (філософія, діа-
лог й істина), використовуючи для такої мети підхід до розуміння мови як 
«взаємного обміну», від якого він може пізніше відмовитися без будь-яких 
наслідків1. Саме така філософська «рокіровка» дозволяє йому зробити ці 
три поняття трампліном для наближення до права в тому сенсі, що питання 
про «право» має перебувати практично на такій же відстані, що й відповід-
ні поняття одне щодо одного. Звичайно, при цьому Віллей сподівається на 
наявність передвизначеної філософської підтримки, забезпечуваної аристо-
телізмом та томізмом, з метою наповнення смислом цих понять. 

Така філософська «рокіровка» неминуче призводить до проблеми, 
пов’язаної зі значенням мови. Якщо й насправді публічне використання мови 
не потребує додаткової теоретичної позиції, то пошук «істини», вираженої 
за допомогою мови або істини в мові, є конче необхідним! Навіщо? Публіч-
не використання мови саме по собі є лише відношенням суб’єкта до іншого 
суб’єкта. Отже, якщо суб’єкти за обопільною згодою бажають сконструю-
вати між собою деяку істину, це може бути зроблене тільки через викорис-
тання конвенціональних сил мови. У результаті, поняття «істина» належа-
тиме тільки до угоди між різними учасниками суперечки. Але оскільки 
Віллей шукає не подібну умовну істину, а швидше «природну» або просто 
«метафізичну» істину, то така істина має виступати як об’єкт у мові. Це 
інформує нас про той факт, що Віллей реконструює «суб’єкт-об’єктне» від-
ношення, у якому істина (а також право) буде залежати від об’єктивації мови, 
яка гадано містить згадану істину. Наполягання на такому суб’єкт-об’єктному 
відношенні може тільки слугувати підтвердженням залежності самого пи-
тання про право від конкретної концепції суб’єкта. Тут відбувається виок-
ремлення питання про право з категорій «порядку» або «речі», або навіть 
«закону» або «природи». 

Віллей потребує філософської опори, аби підтримати поняття істини на 
рівні мови. Йому потрібна стародавня (або класична) філософська концеп-
ція «універсалій», аби знайти для істини топічне розташування. Акцент, 

1  «Рокіровка» є переміщенням фігури в шахах. Вона робиться, аби захистити короля, який 
переміщається через два поля, закриваючи його турою, що встає на сусіднє поле. Рух може бути 
здійснений тільки за таких умов: це має бути перший хід короля та тури в партії; немає шаха королю; 
унаслідок рокіровки король не має отримати шах; усі клітини між турою та королем мають бути 
порожніми. Смисл, у якому ми використовуємо це слово, належить до зміщення «концепцій», аби 
досягти певної філософської мети.
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який робиться на універсаліях, виражає для нього необхідність введення 
поняття «реальність» для закріплення смислу стосовно згаданої істини. 
Віл лей відтворює стару схему, згідно з якою між вживанням слів та реаль-
ністю існує гомологічний зв’язок. Так, якщо ми вимовляємо такі слова, як 
«Сократ», «Афіни», «громадянин», то ці слова – як запевняє нас Віллей – 
«належать до чогось реального, виразного у дійсності» [7, с. 100]. Тому для 
Віллея «світ є упорядкованим, він містить загальні реалії (наприклад, «гро-
мадянин») або тіла (Афіни); він насправді є структурованим, саме ці струк-
тури відображають, хоча й недосконало, – адже наше знання завжди приб-
лизне – терміни, що звуться універсальними» [там само].

Ми розуміємо, що якщо світ уже впорядкований, уже структурований як 
політичне або громадянське суспільство (а пізніше як держава), або як 
«об’єкт», істина може полягати тільки у виявленні такого порядку, такої 
структури, такого об’єкта. Звідси випливає, що істина завжди перебуває 
в процесі відкриття і створюється через формування порядку та структури 
у суспільстві. Але також це означає, що «діалектика» – це спосіб, метод, 
який дозволяє приступити до відкриття такого «порядку» або «структури» 
як істини або як «права». 

Почасти тому номіналізм стає предметом неприязні для Віллея. Він ро-
бить боротьбу з номіналізмом одним зі своїх пріоритетів, слідуючи за його 
численними проявами в історії філософської думки в середні віки та новіт-
ній час [10]. Проте є ціна, що її треба сплатити на філософському рівні, – це 
надмірний філософський внесок, який обтяжує поняття діалектики філо-
софською програмою, повністю спрямованою на площину конкретної філо-
софії. На такій стадії роздумів Віллея поняття «діалектика» перебуває в по-
стійному некомфортному стані нестачі. Такий нестаток має бути обов’язково 
заповнений філософською підтримкою, здатною закріпити або виправдати 
цю філософську програму. 

2. Філософська підтримка
Якщо відштовхуватися від філософського роздуму про етимологію сло-

ва «діалектика», то стає зрозумілими, що Віллей обрав сферу або, точніше, 
філософські системи, здатні узагальнити його основні положення. Недивно, 
що тут з’являються Аристотель та св. Фома! 

Важливо підкреслити, що Віллей звертається до праць цих філософів 
саме для цілей діалектики, що приймається далеко не одностайно з-поміж 
його послідовників. Через своє розуміння етимології Віллей прагне показа-
ти серйозну відмінність між практикою та теорією, між практичним та те-
оретичним Аристотелем, між св. Фомою-практиком та св. Фомою-теорети-
ком. Звернемося до цієї «квадратури» та її філософських наслідків. 
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Ось як Віллей представляє Аристотеля-практика: «Він був людиною діа-
лектики, практикуючи її в усіх своїх працях, і навіть у своїй метафізиці, як 
було підкреслено П. Обенком, як і в “Етиці” та “Політиці”. Такі відмінні між 
собою праці сповнені питань, дискусій та спростувань, що успішно поєдну-
ють в єдине ціле діалог за участі декількох співрозмовників» [8, с. 216]1.

Передусім зазначимо, що ключовим тут є образ текстів Аристотеля, який 
зумів зібрати воєдино смисл діалектики. Ми не можемо почути діалоги між 
Аристотелем та його учнями і маємо лише філософські тексти. Значення 
поняття «діалектика» повністю змінюється, оскільки замість практичного 
обміну словами між чоловіками та жінками з плоті та крові – які нам дійсно 
невідомі через історичну дистанцію – Віллей реконструює поняття «діа-
лектика» лише як «дух» текстів. Він так само може відтворити смисл діа-
лектики як залежний від поняття «істина». Ці два поняття зливаються воє-
дино та проектуються на майбуття як телеологічна вимога стосовно права. 

Далі Аристотель-теоретик служить для пояснення причин такого пово-
роту. Як стверджує Віллей, Аристотель «…був також теоретиком діалекти-
ки. У різних текстах він показує свої головні риси. Він учить нас з-поміж 
іншого тому, що ця діалектика була, подібно до риторики, універсальним 
методом; або щонайменше була придатна для використання при вивченні 
нами реальних та конкретних речей разом з тим мінливим та невизначеним, 
що вони його містять. Діалектика також має своє застосування у праві. На 
відміну від науки, діалектика має свою основу та відправну точку не в яки-
хось аксіомах або визначеннях, а в правдоподібних, чисельних та супереч-
ливих думках – значення діалектики проступає у протистоянні. Людина 
є расовою твариною й тому вона «разом» з іншими; вона не може нічого 
знати наодинці. Починаючи з невизначених думок діалектика не може до-
сягти (що, безперечно, краще пасує нашому стану людини) нічого, крім 
неточного знання. Діалектика відштовхується від ймовірного (думок) й ви-
сновків про нього, включаючи й долю свавілля, й залишається у сфері ймо-
вірного. Якщо вона не практикується для задоволення або вправи, вона 
слугує інструментом дослідження; справедлива гра, з якої слід вилучити 
софістів та задирак, проте зберегти її для еліти обраних людей заради лю-
бові до істини. Аристотель продовжує протиставляти діалектику евристиці, 
софістиці і навіть чистій риториці» [8, с. 216].

Діалектика описується тут як «інструмент», «збережений для еліти» 
людей, обраних за їхньою любов’ю до істини. Як ми бачили на «практиці», 
теоретичне питання істини може бути тільки «діалектичним», тобто об’єктом 
дослідження в руках «особливих» людей, а також інструментом телеологіч-
ного пошуку, який набуває форми теоретичного «діалогу» про об’єктивне 

1  Віллей тут відсилає до праць Пьєра Обенка [11; 12].
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значення такої істини. Але з цього випливає, що поняття діалектики завжди 
буде сиротою, не маючи підтримки у фундуючих дискурсах. Ось для чого 
служить поняття «істина». 

Але проблема в тому, як обрати таку еліту? Чи достатньо, як у випадку 
Франції та інших країн, ігнорувати соціальну, політичну та економічну ре-
альність, або покладатися винятково на настільки абстрактний принцип? 
Ми знаємо, що частіше за все обрання такої еліти – це тільки стратифікова-
не самовідтворення, у якому сини та доньки перебувають у стані законних 
нащадків своєї «касти». Іншими словами, це привілей касти чоловіків та 
жінок, які вкушають плоди слави просування в суспільстві через універси-
тети й інші виші, або шляхом самообрання, завдяки владі «імені» або «гро-
шей». Віллей не цікавиться такими питаннями – у найбільш граничному 
значенні згадана еліта означається або виявляється діалектично тому, що 
еліта має адекватно відповідати за «діалектичний» дух текстів. Але твер-
дження, що еліта обирає «тексти» (Аристотеля та св. Фоми) у такий же 
спосіб, що і «тексти» (тих само) обирають еліту, не є насправді положенням 
філософії права. 

Симетрія «Аристотель-практик» та «Аристотель-теоретик» пізніше ста-
ла для Віллея моделлю, аби зрозуміти св. Фому Аквінського. Звернемося до 
рівняння св. Фоми-практика та св. Фоми-теоретика у тому, що стосується 
поняття діалектики. 

Стосовно першого Віллей пояснює: «для того, хто хоча б зверхньо звер-
тався до тексту “Суми” [теології святого Фоми], немає жодних сумнівів 
у тому, що вона є діалектичною» [там само, с. 218].

Але будьте обережні! Безперечно, будучи чудовою, книга «Сума теології» 
є не тільки заснованим на Біблії підтвердженням виняткового діалектично-
го духу, як стверджує Віллей, говорячи про Аристотеля. Повіримо йому на 
слово – йдеться, швидше, про питання діалектичного духу, ніж про втілення, 
досягнення, досконалості. У тому місці, де Аристотель показує дух, святий 
Фома та «Сума» показують свого роду діалектичну плоть на трансцендент-
ному рівні. Одним із наслідків такого підтвердження, що констатується в усіх 
працях Віллея, є те, що св. Фомі завжди приписується діалектична перевага 
над Аристотелем. Початкове значення завжди надається Ia і IIae питання 57 
«Суми Теології» про «справедливість». У підсумку вона перебуває на більш 
високому рівні, ніж положення «Нікомахової етики» Аристотеля. 

Стрибок до святого Фоми-теоретика може бути здійсненим, якщо при-
гадати, що тест «Суми» є не мертвим текстом, а прообразом «живої» діа-
лектики: «Творчість святого Фоми відбиває ці схоластичні праці. «Quastio-
disputatae» або «Quadlivetae» можуть бути у деяких випадках лише стислим 
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описом, нарисом дискусій, які мали місце насправді серед учнів в його 
школі. У «Сумі Теології» св. Фома концентрує увагу на самій дискусії, при-
ймаючи на себе всі ролі, вигадуючи порядок. Так само, як і Аристотель 
у своїй «Етиці», «Політиці» та «Метафізиці». Тим не менш ми маємо спра-
ву з діалектичними суперечностями» [там само, с. 218–219].

Проблема, звичайно, полягає у тому, чи може слово «діалектика» мати 
тут якийсь смисл. Якщо Віллей має рацію в тому, що св. Фома «приймає всі 
ролі» і що св. Фома робить все, що йому заманеться, знову винаходячи, впо-
рядковуючи тощо, то хіба це не «монолог»? Навіть якщо припустити, що 
насправді перед написанням книги мав місце певний діалог, чи може такий 
діалог зберегтися, розтягнутися до нескінченності у межах між двома об-
кладинками після того, як книга буде написана? Як це можливе? Це можли-
ве тільки тому, що Віллей, як ми бачили раніше, ставить поняття «діалекти-
ка» у таку ж саму залежність до любові до істини. І стосовно любові до 
істини, на думку Віллея, св. Фома може дійсно приміряти всі ролі й водно-
час бути великим «діалектиком», бо навіть «Сума Теології» вводить нас 
в «істину» як філософська або метафізична праця, не кажучи вже про те, що 
ця праця є також і богословською.

Недоліком є те, що слово «діалектика», як і сполучення «любов до іс-
тини», можна знайти у різних філософських працях. Виникають запитання: 
чи не застосовні вони для інших філософських та теологічних текстів піз-
нього середньовіччя, нового часу або сучасності? І як у такому випадку 
вирішити, чи є передумова для розкриття такого тексту «діалектичною»? 
Як дізнатися, чи є критерій його існування також «діалектичним»? Чи дійсно 
любов до істини стосується тексту або наміру його автора? Чи можна отри-
мати доступ до авторського замислу за межами тексту? І якщо ми змушені 
відповідати заперечно, чи не могли б ми сказати, що антропоморфізму бра-
кує «діалектичних» рис? 

Підкреслимо, що ймовірно діалектичний характер «Суми Теології», за 
Віллеєм, перетворився на текстуальну владу (філософсько-правову). Термін 
«діалектика» використовується тут тільки для перероблення «Суми Теології» 
св. Фоми як основоположного тексту, причому також і стосовно права. Але 
якщо така передача діалектичної влади св. Фомі (та його «Сумі») може на 
перший погляд викликати захват у томістів, то теза про діалектику св. Фоми 
не має нічого втішного для томістської ортодоксії. Тією мірою, якою Віллей 
додає домішок екзистенціалізму, аби наблизитися до св. Фоми, зміни вно-
сяться і в самий смисл праці [див.: 4]. Існує різка відмінність між тим, аби 
бути янгольським «доктором» або екзистенціалістським «діалектиком» 
у тому, що стосується вивчення права. Ось чому теза Віллея про Фому-діа-
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лектика та Фому-екзистенціаліста навряд чи віталась би ортодоксальним 
томізмом1.

Стисло підсумуємо вторгнення Віллея у філософію Аристотеля та св. 
Фоми: 

поняття діалектики належить передусім до духу тексту; 
у виборі «діалектичних» текстів (за Віллеєм) необхідно завжди віддава-

ти пріоритет Аристотелю та св. Фомі; 
винятково «еліта» має інтерпретувати їх діалектично.
Пильний погляд на сформульовані тези викликає подив та запитання. Чи 

не є це все фундуючим дискурсом у сфері права? Хіба не йдеться про ство-
рення «коду» для права, де передбачається, що поняття діалектики відіграє 
роль методу для декодування одного й того ж коду? Але якщо так, то чи 
може право не бути знаряддям гетерономії в руках еліти, яка завжди вияв-
ляється такою, що складається з «діалектиків»? І чи є дійсно відсутність 
автономії суб’єкта права, що ми часто спостерігали, насправді невинною? 
Проте не будемо забігати уперед!

3. Діалектичне природне право Віллея
Віллей синтезує етимологічну інтерпретацію та її філософське підґрунтя. 

Однак він не може зробити цього, базуючись на питанні про право. Віллей 
змушений діяти за допомогою теорії природного права, структурованої 
й зрозумілої на «діалектичній» основі. У цьому плані має бути уточнена 
сама ідея такого «діалектичного» (й екзистенціального) природного права 
та проаналізовані її контури. Ми зробимо це, по-перше, розглядаючи діа-
лектику як основу для дослідження права та справедливості та, по-друге, як 
діалектичний підхід для їх одночасного виявлення. 

Що стосується діалектики як основи дослідження, то Віллей використо-
вує слово «діалектика» для характеристики порядку, у якому ми можемо 
виявити право. Іншими словами, діалектика як метод, як інструментальний 
та логічний крок належить до гіпотетичного діалектичного порядку, що іс-
нує у світі. Проблема в тому, як підійти до цієї діалектики в тому вигляді, 
у якому вона доступна для об’єктивного виявлення? 

Згідно з Віллеєм, «римляни практикували деякі види “природного права”, 
проте у грецькому смислі, а не в смислі сучасного раціоналізму. Однак ми не 
можемо примирити суперечливі думки двох сторін і суперечки на такій об’єк-
тивній основі, як “природа речей”, вельми популярній у наші дні» [9, с. 270].

1 Див.: Schouppe J. P. Le réalisme juridiqueю Bruxelles: Story-Scientia, 1987. P. 135 s. Таке 
дистанціювання, схоже на «надто філософське», але схильне до «соціального», можна знайти у праці 
Rousseau F. C’est la misère qui juge le monde. Québec: Les Presses de l’Université Laval, 2001. Також див. 
огляд цієї книги: F. Archives de philosophie du droit. 2002. Tome 46. P. 529–531: «Хоча назва й не вказує 
на це, все ж таки це серйозна праця з філософії права… Перша частина має назву «Класичне природне 
право» й розкриває вчення Фоми Аквінського» (Р. 529) [Див.: 25, 26].
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Підкреслимо, що «об’єктивні засади», про які йдеться, Віллей називає 
«природою речей». Тому питання права має належати до «світового поряд-
ку». У такому смислі абсолютно правильно сказати, що природне право 
Віллея є «об’єктивістським». Але йдеться не стільки про певний стійкий 
«світовий порядок» або про відновлення того порядку, який був раніше1. 
Таке тлумачення наміру Віллея було б помилковим: учорашній порядок 
ніколи не буде порядком завтрашнього дня, якщо він не визначений самим 
ритмом змін у суспільстві. Отже, правовий або «соціальний» порядок слід 
розуміти не як «встановлений» у якомусь смислі, а як підданий «діалектич-
ному» пошуку, який має виявляти – у дусі поваги до «порядку» – ймовірно 
«справедливий» та «гармонійний» устрій. З цього випливає, що питання 
права для Віллея є елементом діалектики цього «об’єктивного світу». Саме 
діалектика допомагає виявити право на практиці – право діалектично пере-
буває в цій практиці. Звідси й повага Віллея до загального права яке він 
протиставляє сліпоті французької традиції правової «науки», заснованій на 
доктринальній творчості вчених. 

Однак коли йдеться про більш конкретну характеристику смислу такої 
природи речей, Віллей дає її через перспективу онтології мислителів дав-
нини. Він звертається до філософських авторитетів в особі Аристотеля та 
св. Фоми для ствердження того, що порядок світу є не умовним (штучним), 
а природним. Віллей стверджує: «Коли класики використовують термін 
“природа речей”, ми маємо чути слово “речі” в його найширшому смислі. 
Цей смисл розкривається через спостереження груп у тому вигляді, в якому 
вони існують у природі і який Аристотель бажає зробити джерелом пра-
ва» [13].

Ідеться про споглядання природного або «об’єктивного» порядку, ство-
реного спільним спонтанним зусиллям. Дотримання права буквально озна-
чає здатність виловити, образно кажучи, знайдене «правильне» рішення 
в цьому природному або навіть у «стихійному» порядку. Може виникнути 
враження, що до Віллея прислухалися б більше, якби він використовував 
термінологію «спонтанності» у дусі Фрідріха Августа фон Хаєка, говорячи 
про «спонтанний порядок» або «спонтанне право» [див.: 14]..

1  Нагадаємо, що ідентичне відтворення оригіналу все рівно полягає в копіюванні. При 
цьому «копія» завжди повністю помилкова, бо навіть якщо оригінал існує, – це може мати місце 
у мистецтві, – між ними завжди неперехідна відстань, тому що митець ніколи не може зробити 
два оригінали. Митець може створювати «оригінали» тільки один за одним. Він має прийняти ту 
обставину, що один «оригінал» зраджує самим фактом свого існування другий «оригінал», який також 
являє собою оригінал за своїми власними засновками. Звідси випливає, що акт художньої творчості 
є прийняття будь-якого «оригіналу». Оскільки ми не маємо «оригінального» митця у правовому полі, 
усі копії будуть сліпі або просто дурні. Так з’являються необхідність та ризик (згідно з міркуваннями 
Віллея) завжди створювати нові оригінали – тут начебто будь-який адвокат стає митцем на свій страх 
та ризик.
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Тепер розглянемо роль діалектики як шляху до розкриття «права». Слід 
підкреслити, що право завжди створюється в такому «спогляданні». У свою 
чергу, «виробництво» потребує юридичного мистецтва, яке само по собі 
завжди вважається «діалектичним». Ми розуміємо, що використання слова 
«розкриття» – смисл якого доволі зрозумілий у межах філософії Віллея – не 
є тут вдалим. Урешті-решт, як вказував Віллей, таке «розкриття» являє со-
бою насправді створення права суддею [1, с. 184–187]. У зв’язку з цим мо-
жуть бути окреслені два аспекти розглядуваного аспекту діалектики: 
по-перше, діалектика в судовій практиці, або ще краще – судова практика 
як модель створення права, й, по-друге, діалектика та пошук справедливого 
рішення (тобто права). 

Стосовно практичної моделі створення права Віллей показує нам яскра-
вий образ: «У діалектиці, узятій цілком, думка рухається знизу вгору – з мно-
жини думок, приватних та несуттєвих питань вона дає нам більш повне 
бачення того, чому ці речі існують. Вона показує, але не доводить. І оскіль-
ки є так багато факторів невизначеності (вибір обговорюваних думок, якіс-
на оцінка цінності влади), у цьому процесі не залишилося нічого ні необ-
хідного, ні визначеного. Це не наука, а «вишукування», дослідження, 
наближення до істини» [9, с. 269; 7, с. 208–211].

Тут діалектика узагальнюється як практичне дослідження права. Вико-
ристання Віллеєм слова «вишукування» є вельми показовим, бо такий 
грецький термін фактично означає вивчення, дослідження або розслідуван-
ня. У межах такого «розслідування» необхідно заглядати під кожне каміння, 
копатися в закоулках соціального та психологічного життя. Віллей часто 
говорить, що ми маємо спочатку впізнати «людину» – вислухати всі сторо-
ни, оцінити всі аргументи тощо. Навіть найкращий поліцейський не може 
проводити розслідування наодинці – він має звернутися до своєї команди 
та до наявних ресурсів. І в юридичному світі нам потрібні адвокати, які за-
хищають своїх клієнтів, і судді, які вирішують питання права. Очевидно: 
вивчення, дослідження, розслідування не можуть здійснюватися однією 
людиною, якою б блискучою вона не була. Така діяльність має бути реалі-
зована як спільне завдання, що забезпечує адекватний розгляд максимально 
широких, різноманітних та «плюралістичних» варіантів. Саме така спільна 
праця має, врешті-решт, забезпечити наближення «істини» без якоїсь реаль-
ної визначеності права1. Тому важливе значення, на думку Віллея, має за-
безпечення розмаїття поглядів та рівної поваги до них. 

1  « Між тим [у поняттях] прекрасного та правосудного, які, власне, має на увазі наука про державу, 
міститься стільки різного та розпливчастого, що починає здаватися, начебто [все це] можливе лише 
умовно (nomoi), а від природи (physei) цього немає. Така ж свого роду розпливчастість міститься 
у [вираженні] «блага», тому що багатьом від [благ] буває збиток. Адже відомо, що одних згубило 
багатство, інших – мужність. Тому при подібних предметах міркувань й подібних передумовах 
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Позитивіст навряд чи зможе спростувати такі твердження. Однак безод-
ня між позитивізмом та ідеями Віллея виявляється, щойно він відкриває 
другу частину завіси, що приховує ідею судового рішення: діалектику мож-
на використовувати, аби рішення було справедливим, аби рішення могло 
вписуватися у прийнятне визначення поняття «справедливість». Слід зазна-
чити, що наша стаття не дозволяє нам у всіх нюансах аналізувати ідею 
справедливості у творчості Віллея, яка значною мірою заснована на спад-
щині Аристотеля та св. Фоми. Діалектика розглядається, за Віллеєм, у по-
шуку права – цей пошук має проводитися у світлі справедливості.

«Схоплення справедливого рішення є діалектичним – воно працює через 
стрибок у часі, у дії, щоб декілька спалахів гри освітили небо через раптове 
вторгнення якоїсь Книги Абсолюту» [16, с. 52].

Або: 
«Але справедливе перебуває в самому серці буття, де є під’їзна дорога 

до нього. Неправда, що в нас немає ніяких засобів його пізнання. Ми за-
лишили осудний шлях суперечливої діалектики [sic]. Злочин – вторгатися 
в цю царину за допомогою корисного, що є сферою не буття, а понять та 
суворого міркування» [16, с. 93].

Пошук «права» або «справедливості» здійснюється на практиці як пи-
тання «буття». Оскільки буття не має нічого спільного з реальністю, це 
«буття» як запрошення до метафізики є кроком до діалектики в тому смис-
лі, у якому ми висловлювалися раніше. Такий крок заново відкриває «діа-
лектику» пошуку справедливого та гармонійного рішення, що може відпо-
відати «об’єктивістському» праву та суспільству, як їх розуміє Віллей.

Підсумовуючи таку концепцію «діалектики», що служить природному 
праву, слід сказати, що питання про право завжди буде «другорядним». 
Право буде «другорядним» у тому смислі, що концепція природного права 
Віллея містить – як у плані засади, так і в плані передбачуваної законності – 
питання права лише в певному контексті. Іншими словами, «кодування» 
природного права завжди зверталося до діалектики як до «розкодування» 
конкретного передбачуваного права. 

4. На захист модерністської діалектики
Прориватися всередину концепції Віллея означає звільнити її від ванта-

жу «філософської рокіровки», від «кодування» та її «філософської підтрим-

бажано (agapeton) приблизно й у загальних рисах указати на істину, а якщо міркують про те, що 
має місце лише в більшості випадків й за відповідних передумов, то [достатньо вже й того, щоб] 
й висновки [поширювалися лише на більшість випадків]. Звичайно, у такий же спосіб слід сприймати 
й кожен наш окремий вислів; адже людині освіченій властиво добиватися точності для кожного 
роду [предметів] тією мірою, якою це допускає природа (pragma). Однаково [безглуздим] властиво 
як задовольнятися правдоподібними міркувннями математика, так і вимагати від ритора суворих 
доказів [15, 36–38].
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ки»; слід обмежити дослідження тільки «мовною грою» як такою1. З такою 
метою ми повертаємося до першого етимологічного визначення «діалекти-
ки», сформульованого Віллеєм, та поміркуємо над певними ключовими 
елементами: по-перше, над питанням «мовної гри» загалом; по-друге, над 
важливістю публічної сфери й, нарешті, над особливим характером судово-
го процесу, пов’язаним з публічною сферою. Мова піде про інтеграцію по-
няття «діалектика» в модерністську концепцію права [див.: 17–21].

Нагадаємо, що ми вивели з концепції Віллея припущення про публічне 
використання мови й публічної мовної інтерсуб’єктивності. Але якщо 
«діалектика» насправді зв’язана з мовною грою, яка спирається лише на 
мовні засоби, то чи не слід спочатку опановувати мовні навички, а вже 
згодом брати участь у «діалектичних іграх»? Хіба мовні навички не до-
зволяють нам стверджувати, що перед нами дійсно інтерсуб’єктивний об-
мін? Хіба мовні навички не є тим самим ступенем діалогу, що виражає себе 
як мовна гра? Відповідаючи на такі запитання ствердно, ми можемо ви-
вести дві тези: 

По-перше, мовні навички належать усім. Ми усі, у принципі, володіємо 
такими навичками, що дозволяють нам спілкуватися за допомогою мови. 
Це вміння не передбачає ні «рівності», ні «елітарності» – воно є просто на-
вичкою, що впливає з наших персоніфікацій та соціалізацій у суспільстві, 
де є можливості використання мови (й, відповідно, перекладу). Таким чином, 
усі ми маємо право активно брати участь у «мовній грі» – за допомогою та 
на основі мови.

По-друге, мовні навички здійснюються на основі автономії особистості. 
Тут немає ніякої причинно-наслідкової логіки, оскільки будь-яка людина 
може завжди (за допомогою або без допомоги мови) потрапити під вплив 
гетерономії. При цьому автономія є синонімом мовних навичок у тому смис-
лі, що навички розкриваються поступово у бік більшої автономії ролей та 
дій, що є (й можливих) у «мовній грі». Мовні навички служать як пружини 
у процесі набуття автономії й підтверджують її у ступені свобод, отримано-
му в політичній та культурній сферах. 

Якщо ми хоча б частково маємо рацію, звідси випливає, що вирішальна 
роль особистості (суб’єкта прав)2, як і автономія особистості, підтверджу-
ється в усіх проявах «мовної гри». У тому, що стосується поняття «діалек-
тика», це приводить нас до твердження, що ми завжди маємо думати про 

1  Відкинемо подалі всі спроби стерилізації природного права. Ми розробили тезу про те, що 
замість цього необхідно розглядати природно-правові теорії (також дійсні для позитивістських теорій 
права) як «резервуари», що мають значення у світлі модерністської концепції права [див.: 21–23].

2  Ми не проводимо відмінності між особистістю та суб’єктом права. Ми рішуче відкидаємо будь-
які спроби гіпостазувати «суб’єкт права» як поняття метафізичне, трансцендентне тощо [див.: 21].



79

Філософія

право в його відношенні до можливості автономії, яка може бути реалізова-
на соціально, політично або юридично. Навіть якщо є ймовірність невдачі 
такої автономії, що проявиться в множині гетерогенності, які придушують 
автономію в ім’я різних видів залежності. 

Тим поняттям (й реальністю), що найбільш адекватно відповідає вимогам 
«мовної гри», є публічна сфера. Така сфера є ніщо інше, ніж сума взаємних 
мовних обмінів, що існують фактично та потенційно. Визначаючи публічну 
сферу як місце, де відбуваються мовні діалоги, ми завжди виявляємо інди-
відів, які, мобілізуючи свою автономію, обмінюються думками про своє 
суспільство та про вибір, що стоїть перед ними. Публічна сфера характери-
зується як публічне використання мови або «розум». 

За такої точки зору, діалектика характеризується потоком інтерпретацій, 
наративів й аргументів, що вириваються з усіх боків. Вони втілюються 
у парадигмі мовної «інтерсуб’єктивності», що не претендує на жодний ста-
тус, крім безперервності таких потоків. Діалектика, визначена через мовну 
гру, навряд чи може віддавати перевагу тому чи іншому філософу (або фі-
лософії) за будь-якої філософської «рокіровки». Усі філософії й усі філосо-
фи можуть існувати (і бути доцільними) тільки у відтвореному вигляді 
в зазначених інтерпретаціях, наративах й аргументах, які артикулюються 
окремими індивідами в публічній сфері. 

Аристотель та св. Фома (а також їхні прибічники), безумовно, мають 
значення1. Але будь-яка ідея про наявність незмінної або постійної філо-
софської позиції безнадійно провалюється. Чому? Причина у тому, що 
звична мовна гра не дозволяє нам зробити певну філософську «рокіровку», 
але при цьому потребує від нас згоди у плані процедури, що належить до 
вибору, і в плані її результатів. Тут має переважати просто сила аргументів. 
Як відомо, формулювання аргументу може бути здійснене з опорою на 
множину джерел. Тією мірою, якою формулювання аргументів заміняє 
філософський доказ, стає ясним, що тільки демократичні процедури, що 
сполучають у собі ресурси індивідуальної та публічної автономії [21, с. 64–
69], підходять для обговорення питання права в межах, що не належать до 
фундаменталізму2.

1  Тут ми згодні з Юргеном Хабермасом, коли він схвалює св. Фому: «Коли я занурююся у Сумму 
проти язичників Фоми Аквінського, мене приголомшує складність, ступінь диференціації, серйозність 
й строгість його аргументів, побудованих безпосередньо за діалектичною моделлю. Я шанувальник 
Фоми. Він підтверджує форму духу, що гарантує його справжність за рахунок власних ресурсів. 
У потоці релігійності, що ми його сьогодні спостерігаємо, немає більше самородків такої величини, 
і це також факт» [325–326].

2  За допомогою слова «фундаменталізм» ми відсилаємо себе до фундуючого дискурсу, 
побудованого на основі норм, «права» та інститутів. «Антифундаменталістська» позиція заперечує 
будь-який фундуючий дискурс як інтелектуальну сліпоту.
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У тому, що стосується питання про діалектику в межах правового поля, 
тобто судового процесу (і тут легко можна сказати, що ми згодні з Віллеєм 
у тому, що в такому процесі міститься суть права), ми можемо уточнити 
таке. Якщо ми розуміємо судовий процес як гру, звідси випливає, що не іс-
нує «центру» (крім публічного використання мови) й «привілеїв» – крім тих, 
що надаються самим процесуальним правом. Це також означає, що тільки 
самий процес впливає на можливий результат. 

Ми можемо іноді відчувати спокусу використовувати слово «справедли-
вість». Це слово може мати значення тільки в суворому смислі, який роз-
кривається загальним правом стосовно процедури, що виходить (або має 
виходити) від «природної справедливості» [26]. Звідси значущість вимог до 
ролі суб’єктів права при прийнятті рішення про право. Така значущість 
«ролей» повністю сумісна з діалектикою (мовною грою) в тому смислі, що 
вона належить до наративів, інтерпретацій й особливо до аргументів сто-
совно питань права.

Таке уявлення про «діалектику» повідомляє нам, що якщо поняття «спра-
ведливість» залишає процедурне ложе, то ми неминуче опиняємося в ситу-
ації непередбаченості. Якщо питання про право належить суб’єктам права, 
то все, що виходить за межі суперечки, підриває їхні статуси та їхні ролі 
в цьому процесі. З цього випливає, що вкладання поняття «справедливос-
ті» (або корисності, рівності, добра, соціального порядку тощо) в площину 
чогось, що вважається отриманим або має бути отриманим за допомогою 
«права», урешті-решт, означає неправомірне наділення судді позасудовою 
юрисдикцією за рахунок суб’єктів права. Пригадаємо просту істину, пре-
красно відому кожному адвокату – жодна здравомисляча людина не при-
ходить до судді, аби добитися «справедливості»: сторони приходять, аби 
перемогти! Дівчина, яка раніше пережила насилля над собою й з жахом 
спостерігає, як ґвалтівник залишає слухання виправданим через відсутність 
доказів, не може повірити, що «справедливість здійснилася», якщо факти 
показують, що права нічого не в змозі зробити для неї.

Який висновок з цього випливає? Якщо ми відмовляємося слідувати 
Віл лею в його філософській «рокіровці», ми неминуче стикаємося з наба-
гато більш «діалектичним» образом права. Цей образ можна резюмувати 
у трьох тезах: 

Через парадигму «діалектики» ми визнаємо, що без індивідуальної авто-
номії не може обійтися жоден сучасний правовий проект. За допомогою 
«діалектики» люди беруть участь у процесі, що веде до визнання можли-
вості взаємно ствердити одне одного як авторів та «хазяїв» права. 

Вдаючись до парадигми «діалектики», люди визнають, що публічна сфе-
ра стала сьогодні місцем знаходження права. 
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Діалектика, зрозуміла у своєму початковому смислі як мовна гра, виво-
дить на поняття права, на нашу думку, набагато більш плідне для філософії 
права. Вона дає розуміння правової сучасності як з точки зору природного 
права, так і з позицій юридичного позитивізму. Така діалектика передбачає, 
що люди повинні мати можливість діяти один стосовно іншого як автори 
й отримувачі своїх «прав», «норм» або їхніх «інститутів» (переважно юри-
дичних). Вона також є твердженням – водночас скромне та неймовірно 
амбітне – про необхідність надати філософії права ролі посередника для 
такого розуміння та його забезпечення в галузі аргументації, яка завжди буде 
«діалектичною». 

5. Заключне слово

З огляду на діалектичну манеру ми ризикнемо запропонувати три різні 
висновки. 

Термін «діалектика» створений Віллеєм для того, аби вивести сучасних 
правників (особливо французьких) зі стану догматичної дрімоти. Віллею 
довелося зіштовхнутися з багатьма проявами ворожості з боку лідерів фран-
цузької правової догматики. Він відповідав, м’яко посміюючись над цими 
критиками, які обмежують свій розум й праці «науковими» фактами. Тому 
термін «діалектика» використовується Віллеєм, аби змусити французьких 
догматиків зосередитися на юристах й на тому, що юристи роблять у їхній 
практиці. Це той парадокс, який догматики не наважуються визнати, але 
Віллей розробляє свою концепцію саме на захист юридичної практики. І тут 
наше судження на боці Віллея: реальність «помститься» його твердолобим 
критикам. Та, ймовірно, розтормошить їх! 

Поняття «діалектика» також легко розуміється у зв’язку з боротьбою, 
яку вів Віллей протягом багатьох років. Це боротьба зі всіма розбіжностями 
на користь філософії права, зрозумілої як місце для роздумів, незамінне для 
інтелектуальної підготовки професійного юриста. У такому смислі поняття 
«діалектика» фактично служить, як ми бачили раніше, для того, аби дати 
юристам знання про складні проблеми, з якими вони неминуче стикнуться 
в їхній юридичній професії. Тут мова йде про аргумент на користь раціо-
нальної оцінки юридичного досвіду й важливості того, щоб філософія пра-
ва забезпечувала рефлексивний зв’язок між теорією та практикою. Тут ми 
знову на боці Віллея. 

Останнє критичне судження буде протилежним до Віллея. Якщо ми дій-
сно відмовляємося брати участь у якійсь філософській «рокіровці», у нас 
не залишається нічого, крім парадигми мовної гри стосовно смислу, який 
буде встановлений по питанню про право. Сприймаючи цю парадигму всер-
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йоз, ми рухаємось до концепції права, яка наполягає на вирішальній ролі 
індивідів, а також на автономії їхніх дій у питанні права. Виявляється, що 
парадигма «діалектики» змушує нас переглянути як межі нашої природно-
правової спадщини, так і нашу спадщину правового позитивізму. Тут ми 
зможемо побачити тільки вихідний матеріал, подібний до чорнозему, у який 
люди опускають своє культурне коріння, а також коріння повної демокра-
тичної свободи. З цього випливає, що правова сучасність звертається до 
наявної в суб’єкта права можливості бути упізнаним у взаємності з іншими 
суб’єктами права. Суб’єкт тут виявляється як засіб пояснення та реалізації 
права. Люди як суб’єкти права мають бути здатними взаємно та незалежно 
один від одного визнавати одне одного як авторів та адресатів своїх полі-
тичних та правових законів, норм та інститутів. Звідси випливає й необхід-
ність для сучасної філософії права сприяти вирішенню такого величезного 
завдання. 

Коли ми послідовно розглядаємо ці три висновки, вони свідчать про за-
цікавленість, діалог та повагу до праці Мішеля Віллея. І хіба все це у під-
сумку не приводить до «діалектики»? 
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ВИЛЛЕЙ И ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ДИАЛЕКТИКИ

Мишель Виллей (1914–1988) – французский философ и сторонник природного 
права. В данной статье критически рассмотрено одно из ключевых понятий его 
теории – правовая диалектика. Проанализированы принципы теории Виллея в кон-
тексте философско-этимологических оснований понятия диалектики. В статье 
исследовано обращение автора к работам Аристотеля и Фомы Аквинского з целью 
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обоснования упомянутой концепции диалектики. Изучен опыт использования авто-
ром диалектики для обоснования природного права. Критически рассмотрено новое 
направление в понимании понятия диалектики, отвечающее современной коммуни-
кативной концепции права. Изучен опыт использования автором диалектики для 
обоснования природного права.

Ключевые слова: философия права; юридическая теория; теория природного 
права; Мишель Виллей (1914–1988); коммуникативная теория права.

Melkevik Bjarne, Doctor Juris Habil, University of Paris 2, Professor (tenure), 
Law Faculty, Laval University (Université Laval), Quebec, Canada.

VILLEY AND THE QUESTION OF LEGAL DIALECTICS

Problem setting. The problem is to investigate how the French legal philosopher Michel 
Villey (1914–1988) understood the exigency of “dialectics” in our understanding of legal 
philosophy and of legal doctrine, as well as in judicial activities. In the article we stressed 
that Villey used this exigency of “dialectics” on one side in a heuristic and practical setting 
of judicial activity in reference to language, and on the other, imposed the character 
“dialectics” as a philosophical emblem reserved to a specific philosophical tradition. As 
to the latter, Michel Villey used the exigency of “dialectics” to justify the conception of 
a natural law largely based on Aristotle and Saint-Thomas’ philosophies and their legacies. 
The interrogation as to the “dialectic exigency” is thus simultaneously a legitimisation of 
how this conception of natural law comes to life, how it is functioning and what is the 
fondationalistic reasoning justifying it. The researcher, however, raises the question of 
whether we can understand this exigency otherwise, and more rightfully as just embedded 
in practical language analysis and in situated judicial communication. He answers this 
positively in showing that language is dialectics when understood as dialogue and sharing 
communicatively the world by means of language. He so turns the tables on Villey and this 
form of natural law theory in showing that if this is the case, then practical language un-
derstanding wholly takes care of the dialectic exigency. The researcher takes the stand for 
a legal philosophy which is neither positivist nor iusnatural if not simply modern and 
centred on the grammar of practical language.

Recent research and publication analysis. The legal philosophy of Michel Villey has 
had a great influence around the world, especially in Catholic country or in Catholic set-
tings. The number of translations of his articles and books around the world is impressive 
and remarkable! Since his death in 1988, we have seen an avalanche of studies and essays 
about the legal philosophy, the iusnatural conception of law, legal history, all embedded 
in M. Villey’s writing or taking a stand against it. The writings related to Michel Villey are 
growing, in his home country and in other countries. Two outstanding works have been 
entirely devoted to his philosophy: Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, La filosofia juridica 
de Michel Villey [In Spanish] (Pamplona, Eunsa, 1989), and Stéphane Bauzon, Le métier 
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de juriste. Du droit politique selon Michel Villey [In French] Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, coll. Diké, 2002 (or in Italian: Il mestiere del giurista. Il diritto politi-
co nella prospettiva di Michel Villey, Milano, Giuffré editore, 2001). The present study is 
entirely topical as to the way Michel Villey found his legal philosophy.

Paper objective. To investigate, research and elucidate the meaning of the exigency of 
“dialectics” in the writings of French legal philosopher Michel Villey. Simultaneously, to 
give an alternative version and understanding of how this exigency can help us better 
understand how we write the philosophy of law or legal dogmatic.

Keywords: legal philosophy; philosophy of law; legal theory; natural law theory; 
Michel Villey (1914–1988); communicative theory of law. 
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ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ В ПЕРФОРМАТИВНІЙ 
ПАРАДИГМІ: ВІД ЗІБРАННЯ ДО ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОГО

Стаття присвячена сучасним дослідженням проблематики тілесності 
та її ролі в політичному дискурсі. Показано, що в умовах тілесної комуні-
кації перформативний акт стає засобом прояву індивідуальності, способом 
входження в комунікацію, у тому числі політичну. Розглянута перспектива 
проблематизації політичного, задана перформативною парадигмою та 
продовжена у працях Джудіт Батлер, а також інших дослідників нової 
політичної реальності. Розглянуті концепти зібрання, влади, прекарності, 
демократії, етичні джерела політизації тілесності тощо. Особлива увага 
звернена на те, що феномен виходу людей на вулицю, спричинений уразли-
вістю та драматизмом особистих історій, змушує враховувати такі спо-
нукальні мотиви, а також осмислювати умови та способи прийняття 
політичної позиції як такої.

Ключові слова: перформативна онтологія; тілесність; новий політич-
ний суб’єкт; прекарність; зібрання; Джудіт Батлер.
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З’явитися, стояти, дихати, рухатися, замерти, говори-
ти та мовчати – усе це аспекти раптового зібрання, 
непередбаченої форми політичної перформативності, 
що висуває життєстверджувальне життя на передній 
край політики. 

Дж. Батлер

Вступ. Динамізм – ключове поняття, що характеризує розвиток сучасної 
культури. Стрімке та непередбачуване розгортання глобалізаційних про-
цесів та нових соціально-політичних практик відбувається на тлі плюраліз-
му ідентичностей й позначене поняттями розламу, переходу, мозаїчності. 
В умовах невизначеності соціально-політичної реальності, а також за від-
сутності єдиних правильних та простих рішень індивіди змушені перегля-
дати уявлення про самих себе, їхнє місце в житті, співвідношення з певною 
соціально-політичною групою, аби не втратити позитивну ідентичність та 
не випасти з поля соціокультурних взаємодій.

Закономірним наслідком таких зрушень стає зміна вектора соціально-гу-
манітарних наук з дослідження структури на вивчення діяльності (agency), 
а також переосмислення соціальних практик з точки зору представленості їх 
у знаково-символічних формах. На авансцені гуманітаристики міцно закріпля-
ється концепт перформансу/перформативності, що позначає універсальну 
якість, органічно властиву сучасній культурі та постінформаційній свідомості. 

Якщо попередня традиція зв’язувала світ із категорією тексту, пробле-
мою розуміння та інтерпретації смислів, то перформативний підхід акцен-
тований на вивченні смислоутворювальної сили людських дій та специфіці 
утворення ними культурних значень. Зокрема, у візуальному аспекті кому-
нікації специфічного значення набуває тіло як поле практичної трансфор-
мації тілесних практик. Тіло розуміється не тільки як фізичний бік тілес-
ності (феноменального досвіду тілесного самобуття), а й залучається до 
системи смислів людини як зовнішній, матеріальний прояв ментального. 

Останнім часом об’єктом підвищеного дослідницького інтересу став 
феномен натовпу – найважливішого соціального та політичного áктора, уже 
не пов’язаного з рефлексивністю участі та критикою попередніх комуніка-
тивних мереж. Як зазначає Дж. Дін, така ситуація спричинена нестабільніс-
тю значення в умовах комунікативного капіталізму [1, с. 221], що узгоджу-
ється з твердженням Сл. Жижека про «занепад символічної дієвості», коли 
актуальні політичні протистояння презентують себе не через традиційні 
порожні означення (свободу, справедливість тощо), а через буденні образи 
та імена – парасолька, намет, маска, «Occupy»1 [2].

1  «Occupy» («Захопи!») – дії громадського протесту проти диктату великого капіталу, економічної 
та соціальної нерівності; відбулися в понад 80 країнах світу.
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Не маючи єдиної чіткої мети та ознак ідентичності, загальні образи та 
імена позначають лише тактики, що можуть бути використані зовсім різни-
ми агентами, та маркують зазор, розрив у панівному політичному устрої. 
По суті, вони передують ідеології, а боротьба за смисл знака стає частиною 
більш широкої політичної боротьби. 

З іншого боку, натовп утворює політичну непередбаченість та можливість 
для нової політичної суб’єктивації. Маса не є політичним суб’єктом, хоча 
й описується в термінах колективної хоробрості та здатності до згуртування. 
Швидше, натовп, відчуваючи власну кількісну силу та могутність, провокує 
політичну суб’єктність, обумовлює її.

У зв’язку з цим однією з актуальних тем сучасної філософської рефлек-
сії стає феномен мови тілесності на тлі руйнації традиційних способів ви-
раження політичного – в умовах, коли «європейська людина прямує до гі-
гантської претензії тіла, до воскресіння плоті» [цит. за: 3].

Аналіз наукових публікацій. Сучасний соціальний досвід симптоматич-
но виявляє кризу репрезентації, що позначається на теоретичних підходах, 
зокрема семіотичних перспективах [4]. З великою долею впевненості мож-
на говорити про тенденцію до виходу за межі значення та звернення до 
транссеміотичних компонентів людського буття. Так, особливу увагу до-
слідників звертає феномен присутності в його принциповій відмінності від 
значення та невідтворюваності ним [5]. Такі інтенції відбивають прагнення 
філософськими засобами показати несумірність мови (значення) та досвіду 
з відповідним наголосом: «там, де є мова, немає досвіду, та навпаки… мова – 
це щит, що відгороджує нас від жахів прямого контакту зі світом, який від-
бувається у досвіді» [6, c. 33].

Транссеміотичний досвід слід відрізняти від почуттів, емоцій та інших 
до-семіотичних феноменів. Концепт присутності не заперечує дискурсивне 
розуміння світу як тексту та дискурсивну обумовленість базового виміру 
людського світу. Однак людський світ не зводиться лише до дискурсивності, 
оскільки саме з людського світу виникає ефект присутності як дещо, від-
мінне від цього світу. Із цього випливає, що присутність неодмінно перед-
бачає попередній рівень значення і мислиться як «коливання (а іноді й інтер-
ференція) між “ефектами присутності” та “ефектами значення”» [5, с. 16]. 

Проблема екстернальності актуалізує переосмислення генезису самого 
смислу, відкриваючи шлях теоріям тілесності з їх увагою до таких філосо-
фем, як ефект присутності, інтермедіальність, тілесно-машинні відноси-
ни тощо [7–12], що ставить під сумнів такий, що універсалізує, статус семі-
отики та її здатність цілісно відтворити досвід суб’єктивності. 

Звернення до специфічного досвіду тіла, у свою чергу, породжує ідею 
«розташування» тіла поза поняттям та означенням – «сorpus не є дискурс 
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і не є оповідання» [13]. Такі філософські побудови мають за мету показати, 
що людський світ є не тільки універсумом значень, а й містить специфічний 
зміст по той бік значень, до якого також причетна людина.

«Діагностика» проблем сучасності припускає звернення й до історії 
думки як архіву попередніх філософських традицій. Аналіз ключових спо-
собів відповіді на співвідношення мови та дії, даних філософією ХХ сто-
ліття [14–16], передбачає критичне переосмислення дискурсивної інтер-
претації людського світу [17]. Спроба усунути підміну смислу значенням та 
визначити смисл через категорію присутності [5; 18] дозволяє здолати 
пост модерністську філософію ілюзорності об’єктивної реальності через 
розуміння буття-у-світі як єдності свідомого та тілесного [19].

У свою чергу, наслідком переосмислення мови в межах аналітичної тра-
диції став перформативний поворот з наголосом на здатності певного типу 
висловлювань не описувати речі, а створювати факти [20]. Дослідження 
перформативів та їхнього потенціалу творення соціально значущих ефектів 
спричинило постметафізичні зрушення у філософській думці та, як наслідок, 
радикальну проблематизацію класичної онтології з її трактуванням тотож-
ності буття та мислення в денотативному ключі, на відміну від пропозиці-
ональності.

У працях прибічників цього напряму підкреслена соціальна дієвість 
перформативних висловлювань та сама перформативна природа мови: он-
тології апофантичного висловлювання надано ознак повеління, а за класич-
ним «Є, суть, буття» (Esti gareinai) тепер убачається «Так буде ж буття» (Esto 
gar einai) [21]. Таким чином, фундамент пріоритету принципу репрезентації 
розхитаний думкою про закамуфльованість метафізичної істини перформа-
тивними актами, а самий перформативний поворот додав коректив у засад-
ничу постструктуралістську тезу «все є текст», наголосивши передусім на 
дієвості висловлювання, що має соціальний вимір.

У ХХІ столітті візуальна мова перформансу стала однією з головних 
форм публічного звернення, а самий термін перформанс міцно закріпився 
в гуманітаристській лексиці. Дедалі частіше дослідники ставлять перфор-
манс в один ряд з поняттями демократія, культура, суспільство [22–24], 
а на спеціалізованих кафедрах у провідних світових закладах вищої освіти 
викладається широка антропологічна дисципліна – Рerformance studies (пер-
формативні cтудії).

Перформативний поворот обумовив множину подальших гуманітарних 
досліджень того, як вербальні та невербальні перформативні акти фундують 
та підтримують соціальну реальність [25–28]. Зокрема, культурний перфор-
манс запропоновано розуміти як «соціальний процес, за допомогою якого 
áктори – індивідуальні чи колективні – доносять до інших смисл своєї со-
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ціальної ситуації» [28, с. 55], що дозволяє надалі застосувати таке розумін-
ня до конкретних подій та інтерпретувати їх як приклади політичної та 
культурної впливовості перформативних актів [29].

Таким чином, нова метафора світу показує його як множину перформа-
тивних актів/дій, наслідуючи постструктуралістську метафору світу як 
тексту [27]. При цьому питання про сутність поступається місцем завданню 
описати конкретні диспозитиви, а опозиція «істина-помилка» – експлікації 
дієвості тих чи інших перформативів.

Формулювання цілей статті. Дослідження соціально-політичної діє-
вості перформативних актів є перспективним, проте недостатньо вивченим 
дослідницьким напрямом. У зв’язку із цим завданням статті є розгляд у ме-
жах перформативного підходу феномену тілесності як нової практики по-
літичного самовираження.

1. Дискурсивність та тілесність у проблемному полі  
сучасної філософії

Діалектика смислу та дії традиційно вважається однією з найбільш ак-
туальних соціально-філософських проблем. Досліджуючи людське буття, 
М. Шелер наголошував на символічності світу, парадоксальності людсько-
го буття, амбівалентності набуття та втрати, свободи та неприкаяності [14]. 
Універсальний чинник, що обумовлює та засвідчує таку парадоксальність, 
запропонований Г.-Г. Гадамером у межах філософської герменевтики. Це 
мова, атрибутована множинністю, варіативністю та надмірністю. Виража-
ючи досвід перебування людини у світі, мова водночас особливим чином 
конституює світ, а вираження світу стає рівнозначним його створенню [15]. 

З іншого боку, впливова феноменологія Е. Гуссерля обумовила розумін-
ня світу, даного людині не безпосередньо, а крізь призму смислів, наголо-
сивши, що ми не осягаємо смисли, а продукуємо їх (відповідно, трансфор-
муючи смисли, ми трансформуємо реальність), а також що реальність 
заточена в смисли як у скафандр [30]. 

Як наслідок, смисл був поставлений у залежність від дискурсивних прак-
тик та мовних ігор; сама ж мова, на думку представників прагматичного, 
лінгвістичного та герменевтичного напрямів, була наділена статусом транс-
цендентальності та можливістю виробляти нові значення та смисли поза 
волею людини. Відповідно, в умовах, коли «грає сама гра, втягуючи у себе 
гравців» [15, c. 565], мова не тільки здіймає людину над природою, а й бло-
кує доступ до реальності, яка завжди дається у лінгвістичній обгортці.

В умовах заміни гіпотетичної об’єктивної реальності реальністю смислів 
та значень, або «скромної відмови від ілюзій реальності» [31, c. 56], зако-
номірним наслідком стала відмова від уявлень про репрезентацію та сама 
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«руйнація поняття “знака” й всієї його логіки» [32, c. 120]. У такому світі 
поняття смислу та значення стають синонімічними і взаємозамінними, утво-
рюючи трансрепрезентативну гіперреальність та фактично стверджуючи 
торжество рівня значення.

Дискурсивний характер людського світу повномасштабно представлений 
у семіологічній теорії Р. Барта. Вважаючи, що «будь-який матеріал можна 
довільно наділити значенням» [16, c. 266], філософ наголошує, що людина, 
здіймаючись над дійсністю, сама творить світ, не «звіряючись» з реальністю. 
Отже, світ виявляється універсумом міфів та довільних значень. Такі зна-
чення мотивовані не стільки реальністю або істиною, скільки панівним 
дискурсом – іманентними закономірностями ідеологічного, політичного, 
соціального та загальнокультурного характеру. Людський світ, відповідно, 
твориться дискурсивно, а «за допомогою мови ми створюємо репрезентації 
реальності, які не просто відбивають те, що в ній є, а й конструюють її» [33, 
c. 29].

У праці «S/Z» Р. Барт підкреслює, що суб’єктність складається із засвоє-
них значень: «моє я – це зовсім не безгрішний суб’єкт, що передує тексту… 
Моє “я” …є втілена множина інших текстів, безкінечних або, точніше, втра-
чених… кодів» [34, c. 53]. У підсумку, «будучи суто книжкового походжен-
ня, усі ці коди… претендують на те, аби служити засадою самої реальності, 
“Життя”» [34, c. 299].

Якщо у межах дискурсів як практик комунікації люди обмінюються зна-
ченнями, то з цього випливає, що дискурсивізм стає характеристикою буття 
соціальної реальності, а також логічно обумовлює передування комуніка-
тивних практик людському світу. Щоправда, й «не існує тексту як закінче-
ного цілого» [34, с. 48], бо людський світ, попри його замкнутість, є багатим 
та змістовним в аспекті множинності значень, що вони його становлять.

Особливе місце в сучасній західноєвропейській думці належить теорії 
політичного дискурсу, підґрунтя якого закладене постструктуралістськими 
(А. Грамші, Л. Альтюссер, Ж. Дерріда, М. Фуко) та постмарксистськими 
теоретикам (Е. Лаклау, Ш. Муфф).

Представниками постструктуралістського напряму оголошено «розвті-
лення» суб’єкта, конституйованого внаслідок надсуб’єктивних реальнос-
тей (несвідоме, мова та дискурс) та досліджуваного переважно в аспекті 
співвідношення тілесності та дискурсу влади. Так, у концепції перформа-
тивної суб’єктивності Дж. Батлер суб’єкт зведений до суто дискурсивної 
гри [23].

Для постмарксистів Е. Лаклау та Ш. Муфф дискурс – це поле осмисле-
ності, царина, де утворюються смисли та значення. При цьому автори на-
голошують, що конституйованість будь-чого як об’єкта дискурсу не перед-
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бачає обов’язкового відсилання до зовнішнього світу. Іншими словами, 
заперечується те, що об’єкти можуть себе конституювати як такі поза дис-
курсивною умовою свого прояву [35–37]. За такого розуміння, дискурс вже 
не визначається як медіатор між розумом та зовнішнім світом, а є цариною, 
первинною щодо визначення ідентичності; по суті, дискурс стає єдиною 
реальністю, доступною для вивчення, а об’єкти поза дискурсом не існують 
узагалі. Звідси будь-який об’єкт із поля соціального, наприклад практика 
прояву певної політичної волі, є таким саме через конкретну конфігурацію 
дискурсивного поля, що визначає смислове наповнення об’єкта.

Одним зі специфічних моментів теорії дискурсу Е. Лаклау та Ш. Муфф 
є динамічність дискурсивної системи – її постійний контакт з іншими дис-
курсивними системами, які, з одного боку, надають необхідної обмеженос-
ті конкретній структурі, а з іншого – поступово руйнують її через вторгнен-
ня в системну організацію, виступаючи як логічна суперечність. Як наслідок, 
момент дислокації (руйнації системності смислонаділення) веде до утво-
рення нових смислових зав’язків завдяки «емансипаторності» часткових 
елементів та артикуляції їхніх нових значень.

Такі особливості дискурсивної теорії Е. Лаклау та Ш. Муфф позначилися 
і на виборі головних об’єктів емпіричного вивчення, якими стали артикуля-
ційні практики, що циркулюють у суспільстві та відбивають стан смисло-
вого поля. У підсумку дослідники дійшли твердження про «неможливість 
суспільства» як такого [36], соціальної критики можливості побудови муль-
тикультурного суспільства [37] та утопічності концепту «безантагоністич-
ного суспільства» в ліберальних теоріях демократії. Ця теорія не позбавле-
на певних дискусійних моментів, проте може виявити продуктивний 
методологічний потенціал при аналізі процесів політичної боротьби, фор-
мування політичних ідеологій та утворення соціальних ідентичностей.

Слід також зважати, що протягом комунікації відбувається не лише тво-
рення значень та обмін ними; розуміння виявляється не тільки як досягнен-
ня певної точки зору, а й як процес, сполучений почасти з непорозумінням, 
незгодою тощо. Так, іноді під час комунікативного акту люди діляться 
й нонсенсом, найяскравіше вираженим не стільки у словах, поглядах та 
концепціях, скільки у вчинках та діях. Семіотика вважає нонсенс значенням 
для поіменування безглуздого, а герменевтика – тимчасовим явищем з пер-
спективою заміщення значенням або розумінням. Однак в обох випадках не 
простежується можливості виходу за межі дискурсивності, так само як і по-
тенціал відкриття трансдискурсивного або транссеміотичного змісту.

Тема співвідношення буття та репрезентацій розроблена в постструкту-
ралістській стратегії Ж. Дельоза. Те дещо, що перебуває за межами значень, 
філософ називає розрізненням – філософемою, що позначає головний прин-
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цип буття і того, що приховується за множиною значень. За розмаїттям та 
багатством множинного світу, становленню якого сприяє рівень значення, 
Ж. Дельоз виявляє Подію і стверджує: «немає нічого, крім Події – однієї 
лише Події, Eventum tantum для всіх протилежностей, яка комунікує з самою 
собою завдяки власній дистанції та резонує крізь всі свої розриви» [38, с. 234]. 
Отже, універсальний акт розрізнення перебуває за межами значення, не має 
жодного конкретизуючого поіменування, крім нонсенсу як осередка змісту, 
оскільки зустріч з нонсенсом являє собою зустріч з розрізненням – головним 
принципом буття. 

Відхід від постулатів постмодерністської методології, повернення від-
мінності між смислом та значенням, а також виявлення екстраінтерпрета-
тивних компонентів смислу простежується у хайдегеріанській філософії. 
Ключовим концептом при філософському вивченні питання «що є люди-
на» [18, с. 45] стає поняття dasein, що містить модус присутності як мож-
ливий спосіб бути. Фундаментальна категорія можливого дозволяє визна-
чити смисл як можливість стати іншим, як артикуляцію розуміння, що, 
у свою чергу, визначається як «уміння бути» [18, с. 143]. 

Аналітика dasein позначається й на дихотомії «свідомість – тіло», ви-
являючи інтерференцію свідомості та тіла, що поширюється не тільки на 
людину, а й на світ. Наслідком такого розуміння стає важливий висновок, 
що смисл як можливість буття передбачає речовинність, є рівною мірою 
ідеальним та матеріальним.

Слід зазначити, що філософський вектор, спрямований на вивчення ас-
пектів людського буття, які не зводяться до системи значень та їх інтерпре-
тації, не в останню чергу обумовлений специфікою інформаційного та по-
стінформаційного суспільства, атрибутованого постійним збільшенням 
інформації, прискоренням обміну даними, дедалі більшим «зануренням» 
у віртуальний простір. Це, у свою чергу, актуалізує феномен присутності 
як матеріально-тілесного аспекту людського існування [5].

Присутність як просторово-тілесний вимір людського буття здебільшого 
характеризує динаміку взаємин та взаємодії людей у комунікативному про-
сторі. Саме тут проблематизується присутність (на відміну від чогось ста-
більного, гарантованого та наявного), що підкреслює проблематичність 
людського існування як такого. Так, зокрема, дискусійними залишаються 
питання відмінності присутності від фізичної або матеріальної наявності, 
обумовленості присутності часовим аспектом тощо.

Загострюючи проблему присутності, Х. Гумберт, заначає: «для нас яви-
ща присутності завжди відбуваються як “ефекти присутності”, бо вони 
неминуче оточені, окутані, можна навіть сказати, опосередковані хмарами 
та подушками значення» [5, с. 110]. З іншого боку, «присутність та значен-
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ня завжди з’являються разом і завжди перебувають у конфлікті», що уне-
можливлює об’єднання їх у межах однієї «збалансованої феноменальної 
структури» [5, с. 109]. У дихотомії присутності та значення саме присут-
ність виявляється такою, що має більшу значущість, ніж те, що належить 
до рівня значень, який, у свою чергу, стає лише фоном для прояву присут-
ності, яка афектує людину, змушує її змінюватися та, зрештою, породжує 
смисл.

На потенціал перетворення внаслідок розмови як зустрічі вказував 
і Г.-Г. Гадамер: «Розмовою для нас було дещо таке, що згодом залишило 
в нас якийсь слід. Розмова не тому стала розмовою, що ми дізналися про 
щось нове. <…> Розмова здатна перетворювати людину» [39, с. 87]. У та-
кому вислові чітко простежується думка, що діалог/відношення з іншим (на 
відміну від акту комунікації як суто передачі інформації) відкриває людині 
нові горизонти буття; при цьому циркуляція інформації не є головним та 
єдиним змістом розмови, а слугує ареною, на якій виявляється присутність. 
Отже, важливою умовою породження смислу стає коливання між значенням 
та присутністю.

Феноменологічна традиція, звертаючись до дискурсивних та тілесних 
вимірів суб’єктивності, реабілітує сутність людини, осмислюючи її тілес-
ність не як пасивну плоть або біологічний субстрат-організм, а як особливий 
тип присутності людини у світі – «інтенціональну присутність» [40]. При 
цьому тілесний досвід вважається первинним для організації світу.

Так, для М. Мерло-Понті немає межі між сприйняттям та тим, що сприй-
мається, а умови сприйняття світу задані людині її тілом. Тіло насамперед 
це те, що говорить – експресивне, інтенціональне джерело значень. Сама 
ж інтенціональність тіла, спрямованість його на щось стає способом існу-
вання у світі, уможливлюючи онтологічну заміну «я мислю» конструктом 
«я можу» [40, c. 185]. Як наслідок, тілесні відчуття та можливості стають 
модусами відкриття людиною світу, а також джерелом породження смислів 
та значень. Замість виокремлення мови тіла (з її природними знаками) та 
вербальної мови (як системи конвенціональних референтних знаків) М. Мер-
ло-Понті постулює цілісність будь-яких жестів, які починаються з тіла та 
завершуються у мові/письмі.

Розуміння взаємодії тілесного та дискурсивного доповнює звернення до 
етичного вчення Ж.-Ф. Ліотара, а саме його концепції піднесеного. Наслі-
дуючи кантівські теоретико-естетичні погляди, філософ визначає піднесене 
як «суперечливе почуття, що сполучає задоволення та муку, радість та три-
вогу, граничне збудження та глибоку пригніченість» [41, c. 227]. Піднесене 
для Ж.-Ф. Ліотара нерозривно пов’язане з тілесністю і передбачає пробле-
матизацію бажання як певного розриву «між “знати” та “бажати”… конфлік-
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том між мовною грою, яка походить від денотатів та відповідає лише кри-
терію істинності, та іншою мовною грою, що диктує певну етичну, 
соціальну, політичну практику і таку, що необхідно містить рішення та 
зобов’язання, або висловлювання, від яких чекають, щоб вони були спра-
ведливими, а не істинними…» [42, c. 82]. Фігуральне (за Ж.-Ф. Ліотаром – 
бажання в самій його актуалізації) у суспільному житті виявляється повсюд-
но та заявляє про себе у вигляді фігур сингулярності, що уникають за гального 
та системного.

У підсумку, якщо М. Мерло-Понті вважає, що суб’єкт відкриває світ 
через чуттєве сприйняття та наділяє його значеннями через тілесну при-
четність, то Ж.-Ф. Ліотар, проводячи межі такого чуттєвого контакту, ствер-
джує залежність суб’єкта від власної здатності тілесного «означування», 
обумовленої залежністю людини від своїх же афектів. Ба більше, людське 
існування, за Ж.-Ф. Ліотаром, нагадує стан дитячої нездатності та безпо-
радності при зіткненні з незрозумілими та такими, що переповнюють таке 
існування, явищами дійсності: «У техно-науковому світі ми подібні до Гу-
лівера: то надто великі, то надто малі – завжди не того масштабу» [43]. 
Ж.-Ф. Ліотар, так само як і М. Мерло-Понті, говорить про нероздільність 
тіла та мови, проте перший акцентує на тілесній здатності до вираження, 
тоді як другий зосереджується на невідповідності та розриві при зіткненні 
з несумірним – піднесеним.

Такі філософські постулати дозволяють ще раз підкреслити наявність 
у світі (крім провідної ролі мови та мовних значень) «провалів» у рівні зна-
чень, якими люди діляться в комунікативному акті та які відкривають спе-
цифічний транссеміотичний рівень, що дозволяє принципово інакше пере-
жити світ, співрозмовника та комунікацію.

Специфіку сучасного філософського та методологічного дискурсу ви-
світлює і філософема перформативу, яка, будучи успадкованою від школи 
«філософії мови» (Дж. Остін та ін.), стала універсальною категорією гума-
нітаристики. Концепт перформативу – з його акцентом на формально-ді-
яльнісних проявах у вигляді інтеракцій – активно використовується в до-
слідженнях соціально-культурної комунікації в різних її проявах. 

Однак за всього розмаїття філософської, культурологічної, філологічної, 
соціологічної, політологічної рефлексії теорія перформативності залиша-
ється концептуально не завершеною, являє собою проблемне поле й заново 
осмислюється при черговому зверненні до неї. Як наслідок, стійкий вжиток 
терміна «перформатив/перформативність» позначений зниженням епісте-
мологічних стандартів та семантичною розпливчастістю. Цьому, зокрема, 
сприяє далекий від парадигмальної стійкості та теоретико-методологічної 
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однозначності підхід під назвою «соціальний конструктивізм», що поєднує 
конверсаційний аналіз, гендерологію, постмодерністську політологію, сим-
волічний інтеракціонізм та інші спеціально-наукові підходи [44]. 

Тим не менш серед характерних ознак перформативу як нової форми 
миследіяльності дослідники одностайно виділяють принципову ситуацій-
ність, варіативність, потенцію множини проявів, тяжіння до набуття різно-
го роду тілесності, обумовленість конкретною комунікативною ситуацією 
тощо. В умовах тілесної комунікації перформативний акт стає засобом про-
яву індивідуальності, способом викликати ставлення та розуміння інших, 
способом входження в комунікацію. 

Феномен перформативності нерозривно зв’язаний із проблематизацією 
присутності, що відбиває тенденцію відмови від повторення на користь не-
повторності події та реакцію на медіалізацію людського життя в сучасній 
конфігурації соціальної реальності. Перформативні акти залучають кожно-
го учасника в подію та роблять кожного відповідальним за те, що відбува-
ється. У такий спосіб утворюється ситуація присутності, що суттєво від-
різняється від звичайної фізичної наявності. 

З іншого боку, перформативний акт актуалізує тілесність, тим самим 
витісняючи семіотизований досвід матеріально-тілесним – позасеміотичним 
по суті. Головна інтенція перформативу полягає у створенні унікальної си-
туації інтеракції як чистої відкритості, чий вплив виявляється сильнішим за 
можливі значення та смисли, так само як і непередбаченим. Однак перфор-
мативна подія виявляється парадоксально типовою, бо відмінні її риси: 
лімінальність, невизначеність ситуації, інтеракція, автопоезис, відповідаль-
ність тощо [45] – є характеристиками будь-якої життєвої ситуації.

Оптика перформативного повороту дозволяє, зокрема, здійснити крити-
ку політичної теології. Так, Дж. Агамбен [21, 46–48] досліджує теологічний 
ефект перформативних формул та їх секуляризованих похідних у межах 
суверенного диспозитиву. Автор доходить висновку, що генеалогія права 
сягає клятви як особливого виду перформативного висловлювання, а по-
чаткове співвідношення між словами та речами розуміє як магійно-перфор-
мативне [47, с.171]. Сучасне ж право постає як секуляризована політична 
теологія та визначається як «поле, в якому мова в цілому прагне набути 
перформативної сили» [47, с. 148]. Дослідник також намагається з’ясувати 
причину надзвичайного поширення славословлень та потребу влади в них, 
у зв’язку з чим наголошує, що ритуальні хвали слід розуміти не денотатив-
но, а перформативно: літургія створює владу, підпитуючи її могутність та 
запроваджуючи політичну інстанцію суверенності. У такий спосіб Дж. Агам-
бен дезавуює онтологію влади, її прагнення приписати собі буттєвий харак-
тер відсиланням до сакральної реальності. У підсумку симпатії Дж. Агам-
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бена на боці анархії, яку він трактує як спробу відділити в «архе» виток від 
повеління, нейтралізувати та дезактивувати його [21, с. 28–29]. Успішність 
такого проекту залишається дискусійним питанням, однак задає потужний 
вектор подальших досліджень.

Поняття перформативності тісно зв’язане з поняттям agency, вживаним 
в американській «лівій» теорії, теорії агентного реалізму, а також перфор-
мативній онтології та теорії неоматеріалізму [50–52]. Через agency відтво-
рюється, перформується реальність. Розуміння agency, агентності, агента, 
акту як понять діяльності дозволяє провести певні паралелі з радянською 
суспільствознавчою традицією. Так, у 20–30-ті роки ХХ ст. Л. Виготський, 
О. Лєонтьєв та інші дослідники сформулювали теорію діяльності з її ідеєю, 
що через зміну соціального середовища та гуманізацію соціальних практик 
можна трансформувати або перетворити особистість. Згодом таку теорію 
було оголошено догматично-радянською та нерелевантною, до чого дода-
лася й критика з боку біологізаторських підходів. 

Радикально новий філософський погляд виник після постструктуралізму, 
коли завдяки деконструкції були «перезібрані» всі логічні законодавчі уні-
версальні норми, а біологізаторство та будь-яка біодетерміністська рефлек-
сія витіснені на периферію. За відсутності природної та історичної детер-
мінації вважалося, що реальність можна помислити через саме відтворення 
множини дій. Така думка свідчить про певну трансформацію згаданої теорії 
діяльності: вона тепер виступає не як імперативна концепція нового сус-
пільства та нової людини, а як можливість політично помислити реальність 
та індивідуалізацію. 

Слід, однак, зауважити, що в новому контексті індивідуалізація не має 
прямих конотацій з індивідом: концепція децентрованого суб’єкта та екзис-
тенціальна аналітика обумовили перехід від уявлення про людину як про 
індивіда (цілісного, нероздільного суб’єкта) до дівіда – принципово розді-
лену, фрагментовану, розгублену, позбавлену цілісності людину, у якій 
кардинально та неминуче не збігаються біопсихосоціальні функції та ро-
льові стереотипи поведінки. Згодом теоретичний рух продовжився в бік 
агента, залученого до мереж взаємодій, де агенти та об’єкти спільно від-
творюють реальність [53–55]. 

Ураховуючи розглянуті в цьому параграфі методологічні розвідки та 
слідуючи завданням статті, підкреслимо, що в умовах ціннісного дрейфу від 
значущості знака (слова, тексту) до його здатності відтворювати дію актуа-
лізується завдання самоподавання суб’єкта як способу усвідомлення власної 
ідентичності. З іншого боку, перформативна ситуація загострює проб лему 
людської присутності, у якій завжди є подавання іншого у формі тіла, су-
місне проживання життєвих етапів та взаємодія.
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2. Перформативність уразливих тіл: читаючи Джудіт Батлер
Перспектива проблематизації влади, задана постструктуралістською 

традицією та парадигмою перформативного повороту, продовжена у працях 
Джудіт Батлер. На ранньому етапі творчості дослідниця пропонує цікаве 
трактування проблеми гендеру: не існує жодних метафізичних гарантій іс-
тини статі («жіночого самого по собі» або «чоловічого самого по собі»); 
натомість є історично мінливі та контекстуально залежні гендерні ролі, ви-
конання яких має переважно дисциплінарно-примусовий характер та спри-
чиняє онтологічний ефект постфактум [49]. 

За такого розуміння гендер постає як похідний від влади соціокультурний 
конструкт. У свою чергу, це дає підстави вважати, що влада здійснюється 
перформативно, а її ефективність обумовлена перформативними актами. 
Влада, отже, завжди присутня там, де є соціальні відносини та дисциплі-
нарні практики, що ними просякнута повсякденність і які певним чином 
формують тіла, – по суті, там, де наявна деяка примусовість з боку дискур-
су. Сподівання авторки на емансипаторні перспективи перформативного 
підходу пов’язані з можливістю перформативних практик (як усвідомлених 
та цілеспрямованих дій) змінити владний диспозитив, зокрема, у бік допу-
щення індивідуальних гендерних стратегій. Зауважимо також, що перфор-
мативність не передбачає обов’язкової ролі зовнішнього перформера. Пер-
формативним від початку є людське тіло. Сама ж людина щоразу перебуває 
всередині перформативної дії; відповідно, через дію люди дані в історичних 
формах, політичних станах, соціальних обмеженнях тощо.

Для Дж. Батлер перформативність стає новою концепцією онтології, від-
повідно до якої реальність не є природно чи соціально детермінованою або 
абстрактно описаною політиками – вона перформується, певним чином 
відтворюється. Подальші філософські інтуїції дослідниці поглиблюють 
проб лематику тілесності, мови, етики, жалоби, насильства, перебування 
в певному просторі. У більш пізніх працях авторка робить спробу «зібрати» 
ці концепти в єдиній теорії, аналізуючи, зокрема, емансипаторний потенці-
ал перформативності політики [23; 24]. За відомої чутливості до гендеру, 
сексуальної орієнтації та тілесної уразливості авторка намагається перео-
смислити доволі типові поняття політичної теорії – демократію, свободу, 
рівність тощо – та в підсумку з’ясувати, на якому рівні політичних вимог 
перебувають маси людей у різних куточках світу. 

У зв’язку із цим виникає запитання: як можна помислити нову політику 
в умовах, коли реальність відтворюється на різних та змішаних між собою 
рівнях? Саме до такої нової політичної реальності Дж. Батлер намагається 
застосувати свою теорію, а головне теоретичне завдання авторка вбачає 
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в тому, аби перевизначити та переописати умови народження політичного 
в новому режимі актуальності.

Можливо, тут вгадується рансьєрівська перспектива – амбітна програма 
реконструкції того, що могли б висловити знедолені, позбавлені права та 
будь-якої іншої участі у формах суспільного устрою, нав’язаних трансфор-
мацією політики на «поліцію». «Поліція», за Ж. Рансьєром, покликана не 
дисциплінувати тіла (як, зокрема, вважав М. Фуко), а символічно задавати 
та впорядковувати соціальну конфігурацію згідно з певними ідеями та пра-
вилами. «Поліція» також має прагнути примирити людей (навіть через під-
корення) у символічному просторі, належним чином враховуючи всі части-
ни цілого. Політика ж підриває суспільний порядок «поліції» і стає місцем 
зустрічі «поліції» та рівності. Це діяльність, суть якої – знайти не враховані 
в практиці володарювання групи та спільноти та надати їм право вислови-
тися. Як зазначає Ж. Рансьєр, «поліція є розділення відчутного, і принципом 
її служить відсутність пустоти та доповнення», тоді як сутність політики – 
«збуджувати… устрій, доповнюючи його з боку знедолених, ототожнених 
із тотальністю самої спільноти» [56].

Попередні форми сучасної політики, так само як і неоліберальний її 
варіант, сягають демократичної традиції. Саме поняття демократії зв’язане 
з певними дискурсивними канонами: це спосіб, яким велика група себе 
описує, регулює та заявляє про свою політичну конфігурацію. Дж. Батлер 
зауважує: «крім номіналістів, які вважають, що демократії – це ті форми 
правління, які так звуться, існують ще й дискурсивні стратегії, що викорис-
товують дискурсивні техніки суспільних дискусій, маркетингу та пропаган-
ди, аби вирішити, які держави та які народні рухи зватимуться демократич-
ними» [65].

Однак процедура традиційного опису власної політичної конфігурації 
передбачає самототожне єство, засноване на бінарному відношенні (про-
летар – заводчик, народ – олігархат тощо), і обов’язково тягне виключення. 
Як зазначає Дж. Батлер, «коли певна група, зібрання або організований ко-
лектив називають себе “народом”, передбачаючи деякий набір включених 
та виключених груп, вони задіюють дискурс таким чином, що змушено 
посилаються на популяції, які “народом” не є» [65]. Суб’єкт, відповідно, 
ідентифікує себе на підставі установленої відмінності між «його» та «не 
його» групами. Звідси сама процедура оформлення, описання себе влашто-
вана як виключення інших і подається не як складна практика розрізнення, 
а як засада, безперечність. 

Такий ортодоксально-марксистський підхід Дж. Батлер вважає політич-
но сумнівним та багатим на непродуктивну політику. Якщо засада політич-
ної процедури не є проблематизованою, а вважається самоочевидною, 
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зростає ризик потрапити в пастку, що її описує авторка: народом себе вва-
жають ті, хто вийшов на вулицю, так само як і ті, хто не бажає брати участь 
у таких заходах, не кажучи вже про представників силових структур, які 
також діють від імені народу. Політичний дискурс, отже, потрапляє в сило-
ве поле хибних тотожностей, яке треба полишити. 

Таке логічне завдання Дж. Батлер намагається вирішити, використовую-
чи перформативну методологію усунення есенціалістської засади самото-
тожності та використовуючи поняття перформативності, тілесності та 
прекарності як політичної мови. 

Дослідниця виходить із того, що демократія – це пусте означальне, пус-
те поняття, за яким стоять певні політичні тренди. Демократія для неї не 
політичний режим з виборчою системою, а можливість масової дії. Крім 
того, як зазначає авторка, сьогодні виявляється нове розуміння демократії: 
це навчання. Так, полишаючи пасивне спостереження якогось пригнічення 
та починаючи комунікувати з якоюсь спільнотою, небайдужі люди входять 
у царину навчання – опиняються в просторі тілесності через промовляння. 
Цікаво зазначити, що дискурс пригнічених не обов’язково розділяється тими, 
хто їм співчуває. Так, наприклад, суб’єкт не обов’язково має належати до 
тих, кого принижують (наприклад, до ЛГБТ-спільноти), проте співчувати та 
підтримувати їх, долучаючись до їхнього дискурсу. 

Прочитання тілесного через політичний дискурс передбачає тематизацію 
поняття народу. У зв’язку із цим доцільно згадати зауваження Ж. Дерріди 
у лекції, присвяченій ювілею Декларації незалежності: цей важливий до-
кумент підписаний 12-ма особами, за діями яких не було жодних історичних 
та юридичних засад [64]. Однак їхні слова «All wе peoрle», будучи дискур-
сивною практикою по суті, стали жестом встановлення та засвідчили на-
родження американського народу. 

Дж. Батлер дотримується іншої думки, вважаючи: «залишаються завжди 
відкритими питання про те, чи є люди, які виражають “народну волю”, “на-
родом” та чи дійсно акти самоназивання рівноцінні самовизначенню або 
хоча б просто законному вираженню народної волі». Продовжуючи традицію 
критики дискурсивності, Дж. Батлер уникає будь-якої диференціації, від-
мовляється від усіх рубрикацій – від марксистських до крайньо-правих – для 
того, аби переосмислити саме поняття «народ», вважаючи його відкритим 
для майбутніх перевизначень. Як зазначає дослідниця, «у процесі загостре-
ної боротьби за приналежність до “народу” одна група протиставляє свою 
версію “народу” групі аутсайдерів», що, як вважається, «загрожує “народо-
ві” або перебуває в опозиції до запропонованої версії “народу”. У результа-
ті у нас з’являються (а) ті, хто прагне визначити народ (група, набагато 
менша за самий народ, що вона його може визначити), (б) народ, означе-
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ний (та демаркований) у процесі такої дискурсивної ставки, (в) народ, який 
є “народом”, та (г) ті, хто намагається визначити останню групу як частину 
народу» [65]. 

Якщо Ж. Дерріда звертається до пріоритету письма над голосом, то 
Дж. Батлер вважає дискурс неефективною практикою виключення. Як за-
значає авторка, «спроба визначити народ – це дискурсивна претензія на 
визнання конкретної межі» [24, с. 9], від якої слід відмовитися, аби встано-
вити перформативну межу, що буде виражатися на рівні тіл. Атрибутами 
поняття народу Дж. Батлер пропонує вважати множинність (сукупність 
одиниць, які, будучи розчарованим та приниженими, утворюють певну 
масу) та тілесність, які у підсумку виражають перформативність, а отже, 
й політичність. Для дослідниці важливо підкреслити, що зібрання як таке 
передує акту висловлювання і саме по собі є активуванням народної волі. 
Смисли ж, породжені фактом зібрання, відмінні від тих, що є наслідком ви-
словлювання своєї волі одиничним або єдиним суб’єктом. «Ми», оголошене 
мовою, є активованим тілами, жестами, рухами та голосами. Іноді ж «”на-
род” діє своїм колективним мовчанням або іронією; гумор та навіть насміш-
ка перехоплюють та повертають мову, яку люди бажають зрушити з наката-
ної колії» [65]. 

Отже, дискурсивність та перформативність виявляють підґрунтя, яким 
є тілесна пластичність. Цікавим у зв’язку з цим здається зауваження Дж. Бат-
лер: «Є спокуса піддатися старим звичкам та сказати, “якщо дещо породжує 
значення, значить воно є дискурсивним”, і це, ймовірно, насправді так. Але 
це припущення, навіть якщо воно правильне, не дозволяє вивчити ті важ-
ливі відношення, що виникають між такими, що перехрещуються, формами 
лінгвістичної та тілесної перформативності. Вони перетинаються; вони 
не суцільно відмінні одна від одної; але все ж таки вони не збігаються» [65]. 

Якщо традиційно демонстрація сприймається передусім як громадянська 
позиція, то сучасні практики зводяться до утворення ситуативних альянсів 
у безсловесно-тілесний спосіб – це перформативність величезного «тіла», 
яке висловлює свій протест. Така дія не тільки колективізує та організує 
людей, а й стає актом запровадження. Відповідно, нове політичне встанов-
люється завдяки перформативності у форматі тілесності – по суті, через 
затвердження дії. 

Слід також зазначити, що тематизованою може бути не тільки спільнота, 
а й деяка область «між» – царина ставлення як такого. Наприклад, ситуа-
тивні зібрання з метою вшанування пам’яті загиблих у воєнних конфліктах 
об’єднують у колективну скорботу людей з їхніми приватними, особистими 
«історіями». При цьому учасники не обов’язково обмінюються цими істо-
ріями. Відповідно, простір зібрання утворює саме згадане «між». Однак 
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вельми імовірно, що в певний момент відбудеться присвоєння як класичний 
жест влади: почне кристалізуватися дискурсивність, якій буде наданий по-
літичний контур із можливими жестами профанації. Не виключено, що 
згодом це позначатиме руйнацію простору «між» при збереженні самої 
спільноти.

Зазначений вище приклад підтверджує припущення Дж. Батлер та 
Х. Арендт, що сучасне політичне може народжуватися in between (з англ. – 
у проміжку, у розриві) – не тільки від настанови більшості, а й від настано-
ви будь-якого іншого: воно народжується тоді, коли маса вийшла показати 
свій протест, навіть і мовчазний, розмиваючи традиційне політичне.

Політичне для Дж. Батлер це спільна дія на принципах рівності. Так само, 
як і Х. Арендт, дослідниця пов’язує політику з публічністю, можливістю 
пред’явити себе, що, у свою чергу, передбачає фігуру спостерігача. Однак, 
на відміну від Х. Арендт, яка принципово розділяє публічну сферу (де дис-
курсивно промовляються загальні проблеми) та приватну (пов’язану з пі-
клуванням про тіло та індивідуальне життя), Дж. Батлер виходить із дис-
курсивності тіл, що дозволяє їм набувати політичного значення через формат 
зібрання (assembly) у публічному просторі. 

Звернення до зібрання та нової політичної мови передбачає переосмис-
лення тілесності. Для Дж. Батлер тіло – це дискурсивне поле [57]. Перебу-
вання тіла в якомусь місці є водночас повідомленням у спілкуванні. Іншими 
словами, маючи свій перформативний вимір, тіло завжди говорить, є дієвим 
і має політичний вимір: кожна істота певним чином бере участь у політиці, 
здійснюючи політичний вислів. Звідси мова, якою говорить тіло, є біополі-
тичною. У такому сенсі немає тіла, позбавленого політичної мови або тако-
го, що не висловлює свою претензію. 

Це також означає, що тіло змушене брати участь у політико-правовій 
матриці як активний агент: здійснювати своє право бути собою і по-своєму 
розуміти свободу означає дискурсивно змінювати онтологію [24, с. 63]. Так, 
аналізуючи короткострокові критичні зібрання, Дж. Батлер наголошує, що 
значення має саме зібрання тіл, а політичні смисли, що їх активують демон-
страції, є не лише дискурсивними або додискурсивними: «…самі форми 
зібрання мають значення ще до висунутих тими, хто зібрався, вимог та крім 
них (курсив наш. – І. К., Ю. М., Е. К.). Мовчазні зібрання, включаючи літур-
гії або поховання, часто значать більше, ніж будь-які письмові або усні ви-
клади того, чому вони присвячені. Такі форми тілесної й множинної пер-
формативності є важливими компонентами будь-якого розуміння “народу”, 
не дивлячись на їхню неминучу обмеженість» [65].

Отже, висловлювання, навіть у ситуації позбавленості голосу та дегума-
нізованості, забезпечується самим фактом виходу у простір публічності. Як 
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зазначає дослідниця, суть такого висловлювання полягає в перформативній 
заяві «Ми, народ…» [23], однак трактувати таку тезу запропоновано не 
в представницькому смислі (коли народ розуміється як джерело влади), 
а перформативно – як тіла, що присутні на масових політичних зібраннях 
та заявляють про себе як про народ поза будь-якою претензією на представ-
ництво. Крім того, «зібрання продукує більше значення, ніж висловлене, 
і такий модус означання є сумісним тілесним активуванням, множинною 
формою перформативності» [65]. Таким чином, ідеться вже не про репре-
зентативні, а про перформативні механізми. Слід також ураховувати, що 
подібне зібрання не тільки передує політичним вимогам, а й не є гомогенним 
з точки зору ідентичності та не зводиться до політичної організації.

Як було показано вище, для Дж. Батлер політичний вислів – це дія, а зі-
брання людей (незалежно від контексту) автоматично передбачає вербальне 
чи невербальне спілкування. Між людьми, відповідно, виникають дискур-
сивні канали, якими циркулює влада, що має дуже специфічну організацію. 

У теорії Дж. Батлер влада це свого роду енергетичний потік – не просто 
сила, що здійснює тиск та якій можна якимось чином опиратися; це енергія, 
яка проходить крізь кожного з людей та всіх інтерпелює (термін Л. Альтюс-
сера) або, образно кажучи, інфікує. «Інфікуючи» людей, ця влада водночас 
їх суб’єктивує – перетворює на суб’єктів. Далі вона передається людьми 
дискурсивними каналами як частки, що складають потік. Звідси випливає 
важливий висновок: від влади неможливо відхилитися або якось її обмину-
ти. Однак владу можливо певним чином реканалізувати, реартикулювати, 
що, на думку Дж. Батлер, і може зробити зібрання. Відповідно, дослідниця 
цікавиться передусім особливостями мови тіла й тим, як ним циркулює 
влада. 

Така ідея не є принципово новою. Наприклад, М. Фуко (принаймні 
в пізніх працях) не пов’язує владу з безперервним пригніченням людей 
з якогось центру: «влада… це дещо складніше, досить щільніше й більш 
розсіяне, ніж будь-яка сукупність законів або якийсь державний апа-
рат» [69, с. 19]. Ба більше, філософ вважає, що «у підґрунті відношень 
влади як загальної матриці не існує жодної бінарної та глобальної опозиції 
між пануючими та тими, над ким панують» [58, с. 194]. Влада, за висловом 
М. Фуко, має «капілярний» характер: вона не походить з певного централь-
ного джерела, проте циркулює всім соціальним тілом, впритул до найдріб-
ніших та малозначущих його меж. По суті, влада здійснює артикуляцію від 
різних агентів. Якщо ж суб’єкт припускає існування іншої артикуляції, то 
машина влади вже не впливає на нього безпосередньо. Конфлікт, а отже, 
політична дія виникає, коли суб’єкти пропонують інші способи самовті-
лення. 
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Дедалі більше сучасних людей, не зв’язаних між собою, проте охоплених 
спільним гострим почуттям нестачі прав, благ та суверенності власного 
життя, виходять на вулиці та утворюють ситуативні альянси. Як зазначає 
Дж. Батлер, «декларативні цілі таких зібрань можуть бути різними: пере-
шкодити деспотичному правлінню, сек’юритизації політики, націоналізму, 
мілітаризму, економічній несправедливості, спаплюженим правам грома-
дянства, апатридизації, забрудненню навколишнього середовища, посилен-
ню економічної нерівності та ескалації прекаризації» [65]. Головним же 
чинником виходу людей на вулицю Дж. Батлер вважає тілесну тендітність, 
уразливість. Зв’язуючи ці феномени з поняттям dispossession [23], авторка 
припускає, що тендітність та уразливість можуть бути осмислені мовою 
політичного.

У більш широкому контексті онтологічний зв’язок людського життя та 
тілесної тендітності дозволяє Дж. Батлер вважати уразливість загальною 
властивістю всіх істот. Як підкреслює дослідниця, бути живою означає «бути 
зв’язаною з тим, що живе не тільки за межами мене самої, а й за межами 
моєї людяності» [24, с. 46]. Зауважимо, що сексуальність або гендерні пе-
рипетії для Дж. Батлер становлять лише одну із зон уразливості. Однак саме 
з гендеру починається й розгортається батлерівська теоретична конструк-
ція – уявлення про уразливість тіла, його важливість, що, на нашу думку, 
є вельми цікавою спробою поєднати гендерну теорію з політичною рефлек-
сією.

Зібрання як прояв людської тілесності, що набуває політичного смислу, 
передбачає подальшу його проблематизацію – це певна «плазма», сліди 
якогось форматування чи презентація соціальних досвідів та структур. Від-
штовхуючись від неможливості визначення народу, Дж. Батлер зосереджу-
ється на прекаріаті – тих, кому не вистачило політичної позиції, або арти-
кульованості. 

У широкому розумінні, прекарність – це соціально незахищений тип за-
йнятості, що є частковим проявом сучасної тенденції до комодифікації 
власного Я [66]. Крім того, прекарність як тілесна та економічна уразливість 
характеризує сучасне життя в умовах міграційних хвиль, воєнних вторгнень, 
негарантованої праці на тлі посилення неолібералізаційних процесів. Фе-
номен прекарності виникає також на тлі розсіювання великих соціальних 
структур, які раніше організовано заявляли та стверджували свої соціальні 
права. Сьогодні ж замість єдиної монолітної групи є множина людей, певною 
мірою виключених зі всієї повноти прав. Відповідно, прекарії позбавлені 
можливості організовано висунути свої вимоги, у тому числі й через те, що 
належать до досить різних груп людей.
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Однак саме прекарність, на думку Дж. Батлер, спричиняє феномен ма-
сових зібрань і саме в ній міститься потенціал колективної політичної дії. 
Прекаріат мислиться авторкою поза логікою класових протистоянь, хоча 
деякі дослідники дотримуються іншої точки зору, наприклад Г. Стендінг 
у своїй книзі з характерною назвою «Прекаріат: новий небезпечний 
клас» [67]. Дослідник вважає, що суспільних небезпек можна уникнути за 
умови, що «прекаріат стане класом для себе» з ефективним представництвом 
та буде достатньо могутнім, аби сформувати нову “політику раю”» [67]. 
Однак утворення союзу між прекарними групами можливе лише за умови 
виходу з попередньої політичної моделі.

Дж. Батлер трактує прекаріат поза будь-якою ідентичністю, вважаючи 
його рубрикою, «що поєднує жінок, квірів, трансгендерних людей, бідняків, 
людей з альтернативними можливостями та таких, що не мають громадян-
ства, а також релігійні та расові меншини» [24, с. 61]. Дослідниця підкрес-
лює: «прекаріат є частиною найрізноманітніших рухів… незалежно від того, 
хто саме є уразливим у конкретних ситуаціях – убиті на війні, позбавлені 
базових умов життя, ті, хто потерпає від більшого вуличного насильства або 
потрапив у боргову яму через непомірні побори за освіту. Іноді зібрання 
відбувається просто в ім’я життя – в ім’я тіла, у якого є право жити та роз-
виватися, а може навіть й процвітати. Водночас незалежно від того, який 
у протесту предмет, неявно він виявляється… вимогою самої можливості 
зібратися разом, причому вільно, не побоюючись поліцейського насилля або 
політичної цензури» [65].

На нашу думку, Дж. Батлер розуміє проблему прекарності, швидше, 
афективно, ніж структурно. Зокрема, дослідниця пропонує вивчення соці-
ально-економічних аспектів прекаризації доповнити «аналізом впливу пре-
каріату на психіку, що містить загострене почуття витратності або однора-
зовості, що в суспільстві розподілене нерівномірно. Що більше ти виконуєш 
вимогу “відповідальності” за те, аби бути самодостатнім, то більш соціаль-
но ізольованим стаєш і невпевненіше почуваєшся; і що менше соціальних 
структур, які підтримують добробут за тими чи іншими “економічними” 
причинами, то більш ізольованим відчуваєш себе у своєму власному від-
чутті тривоги та “морального провалу”» [65]. Отже, для Дж. Батлер пре-
карність це передусім набір афектів (відчуття повільної смерті, тривоги, 
тендітності, уразливості, непотрібності), що дозволяють відчути прекар-
ність, навіть якщо суб’єкти зайняті в зовсім різних видах діяльності. За 
такого розуміння, прекарність не зв’язана безпосередньо з певним видом 
трудової зайнятості; це відчуття того, як зайняте тіло людини, яким спосо-
бом залучено в публічну сферу або виключене з неї.
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Як було показано вище, прекарність виникає в умовах нерівномірного 
розподілу уразливості, за якого деякі групи населення стають видатковим 
матеріалом. Причому відповідальність за таке існування неоліберальна ло-
гіка покладає на самі ці групи. Звідси, вважає дослідниця, усі, хто, відчува-
ючи себе виключеними, виходить на вулицю, є прекаріями (звичайно, тут 
міститься й відозва до ЛГБТ-спільнот, які є фундаментально прекарними 
через їхню уразливість).

Отже, поява тіл на вулиці не є випадковістю; це певна та закономірно 
історична форма політичного, зв’язана з прекарністю. Це дозволяє вважати, 
що політизація прекарності означає політизацію тіл. Прекаріат, будучи жи-
вим підтвердженням нерівного розподілу уразливості в суспільстві, здатний 
перформативно засвідчити нестачу життя. Щоправда, прекаріат не утворює 
самостійного політичного суб’єкта: таким стає саме зібрання.

Зазначимо також, що проблематизація прекарності має амбівалентну 
перспективу: з одного боку, це результат відчуття життя, позбавленого до-
стоїнства; з іншого – могутній потенціал, здатний перформативно транс-
формуватися в позитивну політичну енергію. По суті, це спроба «перегля-
нути лаканіанську онтологічну нестачу в більш афірмативному ключі за 
допомоги свого роду фукіанської “дбайливості про себе”» [59, с. 217]. Отже, 
прекарність має не тільки уразливий, а й емансипаторний вимір. У зв’язку 
із цим, ми солідарні з думкою Г. Стендінга, який пропонує бачити в прека-
ріаті не стільки жертв уразливості, скільки потенціал майбутньої ефективної 
політичної моделі. Як зазначає дослідник, прекаріат – «це не “утиснутий 
середній клас” (squeezed middle), не “нищий клас” (underclass) та не “бідні-
ший робітничий клас” (lower working class). Він уже усвідомлює свою ураз-
ливість по певному ряду позицій та висуне таке ж визначене число ви-
мог» [67].

Аналізуючи сучасну технологічно-медійну ситуацію, Дж. Батлер зазначає 
дивний парадокс із локальністю та часом. Дослідниця підкреслює: «Під-
твердження того, що певна група людей усе ще існує, оскільки займає про-
стір та вперто чіпляється за життя, саме по собі є виразною дією, політично 
значущою подією, і воно може відбутися без слів у ході неочікуваного тим-
часового зібрання» [65]. Тут, наш погляд, порушений вельми важливий ас-
пект – перформативний акт, зв’язаний із тілесністю, не виключає небезпеки 
або принаймні напруження та може привести до зворотного результату. Так, 
вихід людей на вулицю через відчуття уразливості або загрози може обер-
нутися для них новою загрозою. Прикладом можуть слугувати ув’язнення 
або навіть депортація біженців, які виходять на вулиці Європи.

З іншого боку, люди, перебуваючи в якомусь певному місці, мають близь-
ке сусідство та близьке «зібрання»; однак вони перебувають також і в ме-
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дійному просторі. По суті, люди водночас існують як в локальному, так і в 
глобальному вимірах. При цьому глобальність просякнута воєнними кон-
фліктами і вельми відчутними тілесними уразливостями. Відповідно, у лю-
дей виявляється водночас і локальна, і глобальна уразливість. При цьому 
сама чутливість переживання пов’язана з рівнем тілесної тендітності.

Розвиваючи категорії альянсів та перформативної множинності, Дж. Бат-
лер переосмислює традиційне розуміння ідентичності. Дослідниця піддає 
сумніву ефективність лівополітичної стратегії, яка обов’язковою умовою 
політичних змін вважає творення активної політичної суб’єктності та іден-
тичності. Ідея Дж. Батлер полягає в тому, що люди є не колекціями ідентич-
ностей, а самі по собі являють зборку, зібрання, асамбляжі (у дельозіансько-
му розумінні). Розуміння людини як множинного альянсу (такий підхід 
прямо не передбачає феномену індивідуального героїзму, на який іноді 
розраховують у натовпі або зібравшися разом), закономірно актуалізує пи-
тання нової спільної етики існування в політичному просторі.

Як і П. Кропоткін свого часу, Дж. Батлер убачає надзвичайно важливою 
умовою досягнення переконливих результатів переосмислення самої взаємо-
дії між людьми, а не пред’явлення вимог владній особі. Кропоткін також 
висловлював сподівання, що аналіз досвіду людства (від долюдського стану 
до робітничих спілок, материнських груп, медичних самоорганізованих 
пунктів у селах – за витиснення чого Дж. Батлер критикує Х. Арендт) по-
каже перспективність приватних способів самоорганізації. Саме такі спо-
соби, на думку дослідника, здатні утворювати глобальні альянси, що по-
ступово зруйнують національні держави [62]. Так само як і П. Кропоткін, 
Дж. Батлер активно використовує поняття взаємодопомоги та взаємної 
підтримки, доходячи важливого висновку: етичне – це реакція на відозву 
іншого, що передує формуванню суб’єктності та вибору та якою просякну-
ті не тільки людські спільноти, а й взагалі всі способи існування.

Джерелами політизації тілесності можуть також слугувати етичні ідеї 
Х. Арендт про співіснування поруч із необраним сусідом, також пов’язані 
з осмисленням уразливості та тендітності [60]. Ідеться передусім про досвід 
розподіленої єврейської діаспори, що його набуло мігруюче єврейство до 
виникнення державного сіонізму і згідно з яким утворилася традиція при-
ймати себе та іншого в умовах, які не обираються. Відповідно, у політично-
му полі слід шукати засіб, який дозволив би людям універсалізуватися 
в якійсь формі та водночас не бути автоматично включеним у расові, класо-
ві, етнічні та інші групи. Для Х. Арендт, так само як і для Дж. Батлер, це 
дуже важлива стратегія, що претендує на універсальність політичного.

Іншу стратегію Дж. Батлер бере почасти з праць В. Беньяміна, почасти 
з етичної системи Е. Левінаса. Зокрема, це стосується питання про те, що 
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перебуває за межами політичного права та політичного закону. Ідеться про 
певну неясну етичну норму, яка не завжди є вимовленою, проте завжди до-
сить конкретно відчувається. У традиції Е. Левінаса це заповіді. Вони не 
є законами, а багаторазово відтвореними, не зовсім зрозумілими та не зовсім 
артикульованими нормами спільності. Через їхню абстрактність та водночас 
конкретність заповіді приймаються особисто, вони не нав’язуються згори: 
якщо хтось бажає бути вписаним у певну життєву активність за тими пра-
вилами, що дозволяють цій особистості бути прийнятою, то треба прийма-
ти заповіді. Тобто це форма певним чином протилежна закону.

Коли Дж. Батлер звертається до ідей Е. Левінаса та конструкції початко-
вого підпорядкування та відповідальності перед іншим, зрозумілих як чуй-
ність, володіння тілом уже вказує на неминучу його реактивність – можли-
вість реагувати на те середовище, в якому воно перебуває. Така чуйність 
вказує на те, що індивід є фікцією, бо будь-якому індивіду передує відно-
шення спільності, взаємності, відношення, в яких люди готові реагувати 
один на одного. На думку Дж. Батлер, зібрання як раз і реалізує цю етичну, 
якщо і не програму або імператив, то хоча б етично-чуттєву картину світу. 
Можна сказати, що авторка пропонує варіант, що його В. Беньямін називав 
месіанізмом без надзадачі, без телеології [61].

У зв’язку з актуалізацією потреби в новій єдності, новій тотальності 
цікаво згадати про працю Джоді Дін «Натовпи та партія» [63], що вийшла 
водночас із «Замітками до перформативної теорії зібрання» Дж. Батлер. 
Проаналізувавши досвід публічних зібрань та рухів 2010–2013 рр. та сер-
йозно розчарувавшись у них через відсутність радикального політичного 
результату, Дж. Дін намагається вивести нову концепцію партій. Якщо 
Дж. Батлер переосмислює вуличну тілесну політику в категоріях альянсу, 
то Дж. Дін намагається переосмислити натовп, зводячи його до категорії 
партії. При цьому запропоноване нове розуміння партії – як розширення 
натовпу, якому для політичних змін все одно потрібна якась колективна 
ідентичність, колективна суб’єктність, що не виключає наявності лідера.

Згадані праці доволі різняться за запропонованими політичними стра-
тегіями. На наш погляд, книга Дж. Батлер здебільшого анархічна в багатьох 
своїх положеннях. Однак авторка не закликає відмовлятися від соціальної 
держави: зібрання мають відстоювати соціальні гарантії, оскільки нео-
ліберальні системи прагнуть такі залишкові гарантії зруйнувати; з іншого 
боку, слід зважати, що розмови, наприклад, про права ЛГБТ маскують 
зовсім інші проблеми – воєнні інтервенції, проблему біженців, несправед-
ливу трудову політику тощо. У свою чергу, Дж. Дін тяжіє, швидше, до 
марксизму, вважаючи, що партія обіцяє утопію, збирає колективність 
у певній утопічній перспективі. Можливо, така модель є певним чином 
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ретроспективною та відсилає до певних минулих практик. Стратегія 
Дж. Батлер, осмислена в категоріях альянсів, також містить утопічний ви-
мір, однак для авторки утопічне – це не проектування, не конкретна утопія, 
не конкретне бачення, не план-проект майбутнього, пропонований натовпу 
та масам, а винахід тут-і-зараз нових видів політики взаємодії в ході публіч-
них альянсів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Злам попередніх дис-
курсів потребує теоретичного осмислення з метою віднайти нову мову, 
здатну описати сучасні політичні практики та впливати на них. Феномен 
виходу людей на вулицю, спричинений уразливістю та драматизмом персо-
нальних історій, змушує брати до уваги такі спонукальні мотиви, а також 
осмислювати умови та способи прийняття політичної позиції. 

Однією з версій нового політичного суб’єкта стає зібрання в його від-
мінності від множини, партії, народу тощо. Такий суб’єкт постійно пере-
буває в процесі «зібрання»; дія вбудована в саму модель політичного 
суб’єкта, що дозволяє говорити про його антиесенціалістську специфіку. 
Класичний політичний спосіб артикуляції поступається місцем щільності 
перформативно-тілесного, яка стає новим двигуном енергії політичних про-
цесів.

Джудіт Батлер пропонує оригінальне трактування політичного, описую-
чи його через перформативність тіл та виділяючи зібрання як те, що потре-
бує надання значення. Для Дж. Батлер тіло, будучи біологічним та дискур-
сивним вираженням життя, стає початком політичного. По суті, політика 
тепер там, де відбувається введення нової політичної сцени, де запроваджу-
ються нові розрізнення, де розділяються нові інтереси. Такий підхід задає 
потужний дослідницький вектор, хоча й не знімає як теоретичних, так 
і практичних питань.

Так, на нашу думку, подальшого осмислення потребують такі питання: 
за якими критеріями (при відсутності понятійно-дискурсивного визначен-
ня) вихід людей на вулицю має сприйматися як самодостатній факт, гідний 
уваги? який потенціал тілесних практик у політичному просторі – репре-
сивний чи емансипаторний? які фактори знижують ефективність практик 
текстових повідомлень чи проектів? якими мають бути механізми сприй-
няття зібрання людей на вулиці? як з негативного зібрання (протесту) пере-
йти до позитивного порядку денного? наскільки зібрання є монолітними 
і здатними до запровадження нового політичного?

Імовірно, у майбутньому дискурсивно-центрична, іманентно-об’єкти-
вуюча аналітики зміняться принципово новою, здатною охопити нові по-
літичні інструменти та створити нові конфігурації. У світі, що постійно себе 
«переописує», політична ситуація є вельми динамічною, часто не має за-
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здалегідь встановлених засад, а політика мислиться передусім як процес, 
а не кінцевий результат. 

На разі дослідники роблять спроби описати нову політичну мову для 
нової політичної ситуації. Можливо, наслідком їхніх зусиль стане зміщення 
уваги з політичного на практики самовираження людей. Цікавою і плодо-
творною у зв’язку з цим нам здається ідея Дж. Батлер: «”життя”, що його 
має вести людина, має більш широкий соціальний, економічний та інфра-
структурний світ, – він більший за нашу точку зору та локальну модальність 
етичного вопрошання від першої особи» [65]. По суті, це заклик до пере-
будови соціуму на нових етичних засадах: аби покласти край конкуруючому 
індивідуалізму та жити в злагоді, слід стати тілесно-колективними.
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ФЕНОМЕН ТЕЛЕСНОСТИ В ПЕРФОРМАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ: 
ОТ СОБРАНИЯ К ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Статья посвящена современным исследованиям проблематики телесности и ее 
роли в политическом дискурсе. Показано, что в условиях телесной коммуникации 
перформативный акт становится средством проявления индивидуальности, спо-
собом вхождения в коммуникацию, в том числе, политическую. Рассмотрена пер-
спектива проблематизации политического, заданного перформативной парадигмой 
и продолженного в работах Джудит Батлер, а также других исследователей новой 
политической реальности. Рассмотрены концепты собрания, власти, прекарности, 
демократии, источников политизации телесности и пр. Особое внимание обращено 
на то, что феномен выхода людей на улицу, вызванный уязвимостью и драматизмом 
личных историй, заставляет принимать во внимание такие побудительные моти-
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вы, а также осмысливать условия и способы принятия политической позиции как 
таковой. 

Ключевые слова: перформативная онтология; телесность; новый политический 
субъект; прекарность; собрание; Джудит Батлер.
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THE PHENOMENON OF CORPOREALITY IN THE PERFORMATIVE 
PARADIGM: FROM GATHERINGS TO POLITICAL ISSUES

Problem setting. The contemporary sociopolitical reality reflects high dynamics of the 
cultural development and features uncertainty, insecurity unexpectedness, transfer and 
fragmentation. These conditions transform the traditional views on social and political 
practices, revisiting individual understanding of identity. To describe cultural process 
peculiarities, social and humanitarian sciences actively use the performative approach, 
which allows researchers to focus on the underlying force of human actions and the way 
they generate cultural senses.

While studying social and political actors a major theme is the phenomenon of mass-
es, which testifies to significant changes in political discourse, in particular, the destruction 
of the traditional channels of political expression.

Recent research and publications analysis. In today’s conditions of the crisis in inter-
pretation there is a trend to go beyond the meaning and address trans-semiotic elements 
of the human existence. The process of rethinking the mankind discursive interpretation 
and sense genesis opens a way to corporeality theories that enable to reproduce subjective 
experience in the performative paradigm. The study of performatives and their potential 
to create socially and politically meaningful effects is a promising and insufficiently de-
veloped field of research.

Paper objective. The research discusses the phenomenon of corporeality as a new 
practice of political self-expression within the performative approach.

Paper main body. The study is devoted to the contemporary research into the problems 
of corporeality and its role in the political discourse.
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Structural and post-structural philosophy understands reality as a text and, respec-
tively, focuses on the communicative role of the language and the interpretational nature 
of human-world relations. This semiotic discourse substitutes the sense with meaning. It 
was shown that the discourse approach, based on the link between the world and the lan-
guage, interpretations, exchange of meanings and their production in the human world 
building does not consider the opportunities of the trans-semiotic experience.

It was confirmed that the conceptualization of new political practices in the conditions 
of world rewriting by itself is a most important theme in the modern philosophy and it sets 
the task to search for new approaches to the issue of a political subject as an agent. It was 
demonstrated that one of these approaches emerges in the theory of performativity. Under 
the conditions of corporal communication a performance is the means of personality ex-
pression, the way to enter communication, which implies certain attitude and understand-
ing from other communicators.

The paper deals with the prospect of considering political issues, given in the perfor-
mative paradigm and followed in the works by Judith Butler, and other researchers of the 
new political realm. It was particularly shown that the body as a discursive field always 
has a political perspective. Therefore, the work dwells on the concepts of gathering, 
power, precarity, democracy, justice, sources of corporeality politicization etc. It was em-
phasized that the phenomenon of going out into the street, caused by the vulnerability and 
dramatism of personal stories, requires considering such motives, and also reflecting on 
the conditions and ways of accepting political attitude on the whole.

Conclusions of the research. The conventional political articulation is being replaced 
by the density of corporeality and performance, which is, in turn, becoming a new driver 
of political processes. One of the versions of the political subject is gathering unlike 
masses, parties and people. This approach outlines a broad field of research into the new 
political language for contemporary political practices.

Keywords: performative ontology; corporeality; new political subject; precarity; 
gathering; Judit Butler.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ АБО РЕФОРМУВАННЯ 

Зроблена спроба проаналізувати специфіку становлення системи національної 
військової освіти, її модернізація та реформування. Наведено основні напрями з удо-
сконалення національної військової освіти. Схарактеризовано основні компоненти 
системи вітчизняної військової освіти. З’ясовано, що нагальною потребою в модер-
нізаційних зрушеннях у військових закладах вищої освіти є концептуальні зміни всіх 
сфер діяльності. 

Ключові слова: модернізація, реформування, заклад вищої освіти, компоненти 
освіти, система військової освіти. 

Постановка проблеми. Суттєві зміни в різноманітних сферах життя та 
розвитку нашої країни впливають на оновлення, реформування та модерні-
зацію національної системи вищої освіти, яка спрямована на покращення 
якості надання освітніх послуг. У свою чергу, існуюча система військової 
освіти в Україні є інтегрованою із загальною державною системою освіти 
та діє на засадах чинної законодавчої та нормативно-правової бази. Важли-
во, щоб розвиток військової освіти відповідав стандартам країн НАТО, вдо-
сконалював вітчизняний досвід військової та освітньої діяльності. Виходя-
чи із цього актуалізуються завдання створення нових ефективних форм 
функціонування системи національної військової освіти, спроможних під-
вищити якість освітнього процесу, перегляду змісту освіти, застосування 
сучасних педагогічних практик навчання та виховання тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Концептуальні засади ста-
новлення національної системи освіти в контексті європейської інтеграції 
України репрезентовані роботами А. Бойко [1], М. Култаєвої [2], В. Лутай [3], 
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Ю. Панфілова [4], М. Триняк [5], В. Шинкарука [6] та ін. Учені наполягають 
на тому, що повинен існувати єдиний механізм сучасної модернізації націо-
нальної системи вищої освіти та військової освіти зокрема.

Теоретичні та методологічні аспекти становлення національної системи 
військової освіти, проблеми її модернізації та реформування, якості підго-
товки військових фахівців, упровадження в освітній процес інноваційних 
технологій і сучасних практик навчання та виховання розглядаються в до-
слідженнях таких науковців, як Ю. Калагін [7], П. Квіткін [8], В. Осьодло [9], 
В. Телелим [10] та ін.

Формулювання цілей. Метою статті є філософський аналіз та висвіт-
лення основних аспектів модернізації та реформування національної систе-
ми військової освіти.

Виклад основного матеріалу. Що ми розуміємо під реформуванням та 
модернізацією? Реформування – це насамперед приведення політичних, 
фінансово-економічних та суспільних інститутів держави у відповідність 
з якимись «загальновизнаними нормами». Водночас модернізація – це при-
ведення різних сфер життя, зокрема освіти країни, у конкурентноспромож-
ний стан відповідно до вимог сучасності. Можна вважати, що реформуван-
ня – необхідна передумова модернізації. А модернізація, відповідно, 
природний наслідок реформування.

У контексті модернізації системи національної військової освіти наріж-
ними постають проблеми, пов’язані зі створенням універсальної інфраструк-
тури закладів вищої освіти, розвитком нових організаційних та керівних 
структур, співвідношенням освіти із суспільством та особливостями дер-
жавної освітньої політики, створенням системи безперервної, багаторівневої 
та багатоступеневої професійної підготовки, розробленням загальнотеоре-
тичних підходів щодо підготовки майбутнього військового фахівця.

В умовах сучасних викликів, які постали перед сучасною Україною, та 
збройного конфлікту на Сході особливо актуальними стають питання ре-
формування та модернізації змісту національної системи вищої військової 
освіти. Це комплексне, важливе завдання. Воно включає в себе різноманіт-
ні аспекти: модернізацію системи управління вищої освіти та її окремих 
складових; оновлення форм і методів освітнього процесу; підвищення рівня 
професійної підготовки студентів та майбутніх військових фахівців; постій-
не підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; модерні під-
ходи пов’язані із проблемами фінансової автономії закладів вищої освіти; 
впровадження сучасних інформаційних технологій навчання та виховання; 
поєднання освіти і науки.

Згідно з Законом «Про вищу освіту», Національною доктриною розви-
тку освіти, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012–
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2021 рр., оновлення змісту освіти на основі національних досягнень та 
усталених світових традицій є головною складовою реформи освіти в Украї-
ні [11; 12; 13].

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. на-
голошується, що «сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише 
глибоких теоретичних знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у не-
стандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, переходу від сус-
пільства знань до суспільства життєво компетентних громадян» [13] 
В. Лутай характеризує сучасну систему освіти як таку, що формує компе-
тентністну людину. Основним завданням освіти на сучасному етапі є пере-
хід від навчання, що забезпечує репродуктивне сприйняття, формування 
лінійного мислення, до навчання, яке формує пошукові орієнтації, творчий 
підхід, критичне мислення [3, с. 13–14]. Модернізація вищої освіти є осно-
вою зростання можливостей вибору для індивіда: напряму освіти, спеціаль-
ності, рівня підготовки, форми освіти, розробки та реалізації індивідуальної 
стратегії освіти, а надалі – місця роботи (в територіальному розумінні), 
використання різноманітних джерел оплати навчання. Розширюються мож-
ливості суспільства: виникають варіанти отримання освіти і формування 
якісних знань [14].

На думку В. Федотової, модернізація включає насамперед корінну від-
мінність від традиційного, тобто орієнтацію на інновації, переваження ін-
новацій над традицією, світський характер соціального життя, поступо-
вий (нециклічний) розвиток, відокремлену персональність, переважну 
орієнтацію на інструментальні цінності, індустріальний характер, масову 
освіту, активний дійовий психологічний склад тощо [15, с. 10–11].

Як зауважує Є. Пінчук, модернізація вищої освіти є складним, цілісним 
процесом соціокультурної діяльності, що полягає в досягненні керованої 
позитивної якісної зміни соціальної системи [16, с. 55]. Серед критеріїв 
модернізації вищої освіти називають високу гнучкість, здатність пристосо-
вуватися до змін, реагувати на них, оскільки розв’язання проблем прогно-
зується лише частково. Критерії модернізації визначають кінцевий образ 
системи, її заплановані стани [17, с. 79].

А. Бойко зазначає, що в перекладі з французької термін «moderne» у бук-
вальному розумінні означає «найновіший», «сучасний». У цьому розумінні 
«модернізація» цілком справедливо може розглядатися як процес «осучас-
нення» освіти відповідно до тих вимог, які формує реальний життєвий про-
цес [1, с.1].

Отже, динаміка розвитку всіх сфер суспільства, інтеграція до європей-
ського освітнього простору зумовлює модернізацію змісту та структури 
вищої освіти. Вважаємо, що модернізація системи вищої освіти вимагає 



123

Філософія

концептуального вдосконалення, зокрема, система військової освіти. 
Основні напрями становленння національної військової освіти містяться 
у відповідних керівних документах, у яких викладені головні завдання на-
ціональної військової освіти, зокрема, у контексті формування загальноєв-
ропейського простору вищої освіти [10; 18].

Основними компонентами системи військової освіти є такі: органи управ-
ління військовою освітою; мережа закладів військової освіти (університети, 
академії, військові інститути, у тому числі у складі цивільних університетів, 
військові коледжі, факультети та кафедри військової підготовки, а також 
військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; стан-
дарти освітньої діяльності та стандарти освіти (професійний стандарт); 
рівні та ступені кваліфікації освіти (галузева рамка кваліфікацій); галузі 
знань, спеціальності і спеціалізації; освітньо-професійні (освітньо-наукові) 
програми; учасники освітнього процесу; законодавча та нормативно-право-
ва база [10; 11; 18].

Важливими елементами модернізації вищої освіти та вищої військової 
освіти України, зокрема, які набувають важливої ролі серед національних 
пріоритетів держави, істотними є такі: приведення національної законодав-
чо-правової бази в освітній галузі відповідно до стандартів провідних кра-
їн; оптимізація мережі закладів вищої освіти, створення умов для забезпе-
чення доступості до вищої освіти всіх верств населення, безперервність 
процесу освіти та особистісного професійного вдосконалення; забезпечен-
ня високої якості надання освітніх послуг, їх відповідність світовим стан-
дартам; інформатизація освіти, модернізація її методів та освітніх техноло-
гій, перехід до відкритої моделі освіти; запровадження в освітній процес 
інноваційних і креативних елементів, новітніх досягнень освіти і науки; 
орієнтація на особистісно-орієнтовану освіту, сприяння гармонійному роз-
витку особистості майбутнього фахівця та військового,зокрема, його здат-
ності самостійно здобувати та використовувати на практиці знання, форму-
вати інформаційні та соціальні навички; оновлення змісту фахової 
підготовки, поглиблення фундаменталізації навчального процесу поряд 
з гуманізацією освітнього процесу; виховання у студентів аналітичного 
мислення, громадянської культури і патріотизму, багатостороннього світо-
гляду та високої моральності; забезпечення і підтримка належної якості 
науково-педагогічних кадрів, від яких вирішальною мірою залежить якість 
системи вищої освіти [6; 10; 18].

Дуже важливим напрямом модернізації сучасної національної системи 
освіти є вдосконалення змісту та практик правової освіти, правового вихо-
вання, формування правової культури та правової свідомості. Ю. Калинов-
ський вважає, що в модернізованих суспільствах рівень правової культури 
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і правосвідомості – важливий чинник горизонтальної і вертикальної соці-
альної мобільності, оскільки від нього залежать можливості переходу лю-
дини від одних ролей до інших, з однієї страти в іншу, більш елітарну. Саме 
тому в таких соціумах модернізація системи вищої освіти є поліструктурною 
і динамічною порівняно з традиційними суспільствами [19, с. 124–125]. 
Розвиток української держави знаходиться в діалектичній єдності з розвит-
ком правової культури вітчизняного суспільства. Демократична держава як 
інститут реалізації демократії потребує наявності правової культури демо-
кратичного типу в суб’єктах суспільних відносин [20, с. 123–124].

Українська вища освіта має значний вплив загальноєвропейських муль-
тикультурних трендів, пов’язаних з інтернаціоналізацією, збільшенням 
обсягу інформації та науково-технічного знання, диверсифікацією потреб 
держави у фахівцях з високою кваліфікацією [5, с. 1]. Сучасна система 
української військової освіти інтегрована з державною системою освіти 
і функціонує на засадах єдиної законодавчої та нормативно-правової бази. 
Важливим завданням сучасної системи військової освіти є розвиток кадро-
вого потенціалу Збройних Сил України, створення умов для підготовки 
якісного особового складу, спроможного виконувати покладені на них 
обов’язки.

Розвиток військової освіти повинен прагнути досягати найкращих стан-
дартів, та бути адекватним вітчизняним соціокультурним особливостям, 
відтворювати передовий вітчизняний досвід військової освітньої діяльнос-
ті. У контексті модернізації національної військової освіти на сьогодні по-
стають питання, пов’язані зі створенням універсальної освітньої інфраструк-
тури закладів вищої освіти; розвитком нових організаційно-управлінських 
структур; співвідношенням освіти із соціокультурними особливостями 
державної освітньої політики; створенням системи освіти, яка б формувала 
всебічно розвинуту особистість майбутнього військового фахівця. Це має 
відбуватися на засадах базових цінностей і норм розвитку сучасного укра-
їнського суспільства, тобто в межах державної освітньої політики з її цін-
нісно-нормативними імперативами [9; 18].

Нагальною потребою в модернізаційних зрушеннях у військових закла-
дах вищої освіти є концептуальне вдосконалення системи національної 
військової освіти та якісна професійна підготовка фахівців. Актуальність 
проблеми підвищення якості підготовки військових фахівців у сучасних 
умовах визначається низкою чинників: від якості їх підготовки залежить 
рівень обороноздатності держави, бойової готовності та боєздатності Зброй-
них Сил України; якість освіти визначає розвиток військової науки та тех-
ніки, озброєння та їх застосування; якість підготовки офіцерських кадрів 
сприяє формуванню важливості й престижності військової служби; якість 
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військової освіти сприяє формуванню військової еліти, загальної культури 
військового середовища та визначає їх позитивний вплив на суспільство та 
статус військовослужбовців у суспільстві; якість підготовки фахівців у вій-
ськових закладах вищої освіти набуває більшого значення в забезпеченні 
конкурентноспроможності військової освіти нашої держави серед інших 
країн, де готують військових професіоналів; якість здобутих військовими 
фахівцями у військових закладах вищої освіти знань, умінь, навичок визна-
чає їх спроможність із високим ступенем ефективності виконувати завдан-
ня, які постають перед ними в миротворчих операціях, дієво сприяє утвер-
дженню авторитету нашої держави та її Збройних Сил на міжнародній 
арені [18, 21, с. 149–150].

Військова освіта – це корпоративна система підготовки військових фа-
хівців, призначення яких – виконання завдань, зумовлених специфікою 
функціонування Збройних Сил і потребою їх застосування в конкретних 
умовах. Державі потрібні інтелектуально та професійно підготовлені вій-
ськові фахівці, які відповідають сучасним вимогам щодо теорії та практики 
сучасної службової кар’єри [10, с. 198].

Сучасний військовий фахівець повинен бути здатним вирішувати по-
кладені на нього завдання в умовах мирного та воєнного часу [22, с. 121–
122]. Майбутньому військовому фахівцю мають бути притаманні такі ха-
рактеристики його професії, як: лідерська – за необхідністю бути 
авторитетним формальним (за посадою) і неформальним (за загальнолюд-
ськими і професійними якостями) лідером, відігравати головну роль в ор-
ганізації спільної діяльності і регулювати відносини в колективі, вести за 
собою, приймати відповідальні рішення, впливати на членів військового 
колективу, досягати поставленої мети; індивідуальна – за формою організа-
ції діяльності; самостійна – за способами службової діяльності; полікому-
нікативна; інформаційно-комунікативна; розумова; динамічна; стресогенна 
та ін. [10; 18].

Модернізація системи військової освіти передбачає необхідність про-
ведення таких першочергових заходів: законодавчого й нормативного вре-
гулювання основних положень підготовки військових фахівців, адаптації 
нормативно-правової бази Міністерства оборони в галузі військової освіти 
до вимог законодавства держави; подальшої оптимізації мережі військових 
закладів освіти; розроблення і впровадження в педагогічну практику полі-
тики гарантування якості підготовки військових фахівців; приведення зміс-
ту освіти у відповідність до сучасних і перспективних завдань силових 
структур держави з використанням передових методик і відповідних техно-
логій підготовки особового складу армій країн – членів НАТО; поліпшення 
якості підготовки військових педагогічних та науково-педагогічних кадрів, 
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удосконалення системи професійного відбору, вступ до військових закладів 
вищої освіти та ін.

Висновки. На сучасному етапі розвитку силових та спеціальних струк-
тур держави відбувається суттєва зміна вимог суспільства до компетентнос-
тей, якими повинен володіти військовий фахівець, а значить змінюються 
і вимоги до наповнення змісту національної системи освіти та військової 
системи освіти зокрема. Усе це приводить до актуалізаціїі процесу рефор-
мування та модернізації національної системи освіти та військової освіти, 
як взаємопов’язаних явищ. Вищезазначене обумовлено потребами практики, 
ускладненням військово-політичної ситуації нашої країни, євроатлантичним 
вектором інтеграції нашої держави, та іншими викликами сьогодення.
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СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ИЛИ РЕФОРМИРОВАНИЕ

Сделана попытка проанализировать специфику становления системы нацио-
нального военного образования, ее модернизации и реформирования. Приведены 
основные направления совершенствования национальной системы военного образо-
вания. Охарактеризованы основные компоненты системы отечественного военно-
го образования. Выяснено, что насущной необходимостью модернизационных 
сдвигов в военных учреждениях высшего образования являются концептуальные 
изменения всех сфер деятельности.

Ключевые слова: модернизация, реформирование, учреждение высшего образо-
вания, компоненты образования, система военного образования.
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SPECIFICITY OF THE NATIONAL SYSTEM OF MILITARY 
EDUCATION ESTABLISHMENT: MODERNIZATION AND 

REFORM

Problem setting. Significant changes in various spheres of life and development of 
our country influence the updating, reforming and modernization of the national higher 
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education system, which aims at improving the quality of the provision of educational 
services. In turn, the existing system of military education in Ukraine is integrated with 
the general state system of education and operates on the basis of the current legislative 
and regulatory framework. etc.

Recent research and publications analysis. Conceptual principles of formation of 
the national education system in the context of European integration of Ukraine are rep-
resented by the works of A. Boyko, M. Kultayeva, M. Trinyak, V. Shinkaruk and others. 
Scientists insist that there should be a single mechanism for the modern modernization of 
the national higher education system and military education in particular. Theoretical and 
methodological aspects of the formation of national military education, the problems of 
its modernization and reformation, the quality of training of military specialists, the intro-
duction into the educational process of innovative technologies and modern teaching and 
training practices are considered in the studies of such scholars as Kvitkin P, V. Osodlo, 
V. Telelim, and others.

Paper objective. The purpose of the article is to philosophically analyze and high-
light the main aspects of modernizing and reforming the national military education 
system.

Paper main body. First of all, reforming is bringing the political, financial, eco-
nomic and public institutions of the state into conformity with some “generally recognized 
norms”, such as those of the European Union, for example. At the same time, moderniza-
tion is the bringing of various spheres of life, and in particular the education of the coun-
try into a competitive state in accordance with the requirements of the present. Reformation 
can be considered a necessary prerequisite for modernization. And modernization, there-
fore, is a natural consequence of reform.

Under the circumstances of the current challenges that present-day Ukraine faces and 
the armed conflict in the East, the issues of reforming and modernizing the content of the 
national higher education system become especially urgent. This is a complex, important 
task. It includes various aspects: modernization of the educational management system, 
the combination of education and science, etc. The main components of the military educa-
tion system are: education management bodies; a network of military education institu-
tions (universities, academies, military institutes, including civilian universities, etc.). We 
suppose that the urgent need for modernization shifts in military education institutions is 
the conceptual change in all activities.

Conclusions of the research. At the present stage of development of power and special 
structures of the state there is a significant change in the requirements of society for the 
competencies that a military specialist should possess, and thus the requirements for filling 
the content of the national education system and the military education system in particu-
lar are changing. All this leads to the updating and the process of reforming and modern-
izing the national education and military education system as interconnected phenomena. 
All the above mentioned is due to the needs of practice, the complication of our country’s 
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military-political situation, the Euro-Atlantic vector of our country’s integration, and 
other challenges of today.

Keywords: modernization, reformation, higher education institution, components of 
education, military education system.
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МЕЖІ МОЖЛИВОГО І ДОПУСТИМОГО 
В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРАВОВОГО 

ЗНАННЯ 

У статті обґрунтовується значення й межі застосування технологічного під-
ходу до правового знання, його вплив на трансформацію права. Показано, що оскіль-
ки інтенсивний розвиток інноваційних технологій, їх широке впровадження в різні 
сфери суспільного життя є значущим фактором розвитку сучасного суспільства, 
то це поступово приводить до формування нової, «цифрової» реальності. Розкрито, 
що інноваційні технології є не лише потенційно прийнятними, а вже давно ефек-
тивно використовуються в юридичній сфері, завдяки чому, зокрема, забезпечується 
коректне і швидке рішення різноманітних завдань, що сприяє більш ефективному 
наданню юридичних послуг, забезпеченню професійної юридичної практики тощо. 
Виявлено, що в умовах нової реальності право стає не тільки засобом, інструментом, 
який забезпечує цифровізацію економіки, управління та інших сегментів соціально-
го буття, а й об’єктом впливу цифровізації, у результаті якого воно зазнає змін 
своєї форми, змісту, системи, структури, механізму дії і демонструє тенденцію до 
посилення даних трансформацій.

Ключові слова: інновації в праві, цифровізація права, інтелектуальні юридичні 
системи, технології штучного інтелекту в праві, цифрова реальність.

Постановка проблеми. Сучасні комп’ютерно-програмні технології, зо-
крема технології штучного інтелекту, день за днем продовжують стрімко, 
дуже інтенсивно розвиватися. Найбільш перспективними і при цьому най-
більш неоднозначними технологіями, які вже застосовуються в багатьох 
сферах суспільних відносин, є технології штучного інтелекту. На сьогодні 
немає єдиного визначення для штучного інтелекту. У звіті Білого дому 
в жовтні 2016 р. під назвою «Підготовка до майбутнього штучного інтелек-
ту» зазначається таке: «Деякі визначають штучний інтелект як комп’юте ри-
зовану систему, яка демонструє поведінку, яку, як правило, вважають такою, 
що вимагає інтелектуальних зусиль. Інші визначають штучний інтелект як 
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систему, здатну раціонально вирішувати складні проблеми або вживати від-
повідні дії для досягнення своїх цілей за будь-яких реальних обставин, 
з якими вона стикається» [10]. Технології штучного інтелекту є потенційно 
застосовними в юридичній практиці і їх використання вже має місце в цій 
сфері, коли необхідна автоматизація повторюваних і рутинних завдань, щоб 
допомогти юристам надавати послуги на вищому рівні та спростити доступ 
до якісних юридичних послуг і правосуддя широким верствам населення. 
Штучний інтелект здатний забезпечувати коректне і швидке рішення різних 
завдань, що сприяє більш ефективному наданню юридичних послуг, більш 
ефективному забезпеченню професійної юридичної практики. 

Нові складні виклики сучасності, зокрема: трансформація та ускладнен-
ня гетерогенності й ентропійності інтернет-простору, інтенсивний розвиток 
робототехніки, технологій штучного інтелекту – не можуть не відбиватися 
на стані та розвитку всієї правової системи держави і законодавства в най-
різноманітніших сферах суспільних відносин. Значення й методологічне 
застосування технологічного підходу в праві сьогодні не викликає запере-
чень, однак потребує з’ясування питання про межі його застосування, адже 
очевидно, що право у своїй цілісності принципово не може бути повністю 
формалізоване, враховуючи ту обставину, що його істотною складовою 
є правосвідомість суб’єкта разом із його інтуїцією, емоціями, переконання-
ми і внутрішніми почуттями правового характеру. Подібні явища, включа-
ючи неформалізовані національно-історичні архетипи правової поведінки 
й специфіку ментальності, не можуть бути в повному обсязі предметом 
формалізації, проте вони істотно зумовлюють характер правової поведінки, 
прийняття відповідних рішень і особливостей законотворення. 

Отже, необхідно сформулювати критерії типології правових проблем, 
для розв’язання яких можлива цифрова формалізація, а для яких необхідне 
використання потенціалу «особистісного знання», до якого долучається 
інтуїція й практичний досвід тощо. Ці питання вимагають пильної наукової 
уваги і філософсько-правового осмислення. 

Результати аналізу наукових джерел і публікацій свідчать, що дані 
тенденції вимагають глибокого і ретельного дослідження питання про межі 
застосування технологічного підходу в праві. Дослідженню проблем інте-
лектуалізації суспільства, створення й упровадження нових технологій, що 
ґрунтуються на ефективному використанні знань у нашій країні була при-
свячена низка робіт соціально-філософського спрямування, логіко-гносео-
логічного, філософсько-політичного, філософсько-правового, економічного, 
когнітивно-інформаційного, що, зокрема, знаходить своє відображення 
в працях: В. П. Андрущенка, І. В. Бойченка, О. Г. Данильяна, О. П. Дзьоба-
ня, А. Є. Конверського, В. І. Кушерця, С. І. Максимова, В. Д. Титова, 
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А. І. Уйомова, О. Ю. Щербини, О. М. Юркевич та ін. Можливості, особ-
ливості, перспективи та межі задіяння технологій штучного інтелекту в про-
фесійній юридичній практиці, юридичній експертній діяльності висвітлю-
вали у своїх роботах такі іноземні науковці: Н. Адам (Nabil R. Adam), 
Д. Артор (Giovanni Sartor), Д. Гарсіа (Dennis Garcia), М. Багарік (Mirko 
Bagaric), Л. Брантінг (Luther Branting), Е. Д’Амато (Anthony D’Amato), 
Е. Джонглоуд (Anthonie Jongbloed), К. Ешлі (Kevin Ashley), М. Холл (Maria 
Jean J. Hall), Д. Железников (John Zeleznikow), Д. Калабро (Domenico 
Calabro), Л. Каменер (Larry Kamener), Ф. Леві (Frank S. Levy), Ф. Лейт (Philip 
Leith), Д. МакДжінніс (John O. McGinnis), Х. Накад-Вестстрат (Henriëtte 
NakadWeststrate), Р. Пірс (Russell G. Pearce), Д. Рімас (Dana Remus), Е. Ріс-
сланд (Edvina Rissland), А.-Б. Салем (Abdel-Badeeh M. Salem), М. Сімажке-
віч (Maria Siemaszkiewicz), Е. Страньері (Andrew Stranieri), Н. Стоббс (Nigel 
Stobbs), Т. Сурдин (Tania Sourdin), Д. Томпсон (Darin Thompson), Х. ванн 
ден Херік (Jaap van den Herik), Д. Хантер (Dan Hunter), Р. Д. Холов-
чак (Richard D. Holowczak) та ін.

Результати досліджень даних проблем дають можливість зазначити, що 
загалом системне наукове осмислення складної, об’ємної і багатоаспектної 
проблеми з’ясування перспектив та меж задіяння технологічного підходу 
в професійній юридичній практиці, юридичній експертній діяльності, впли-
ву на трансформацію правових норм, правознавчої науки і юридичної осві-
ти тощо потребують подальшого ретельного вивчення. Бурхливий розвиток 
новітніх технологій, зокрема технологій штучного інтелекту, інтернету ре-
чей, хмарних технологій тощо, сприяє змінам у сучасному законодавстві. 
Сьогодні в державах з розвинутою економікою вже замислилися над питан-
ням врегулювання статусу та використання технологій штучного інтелекту. 
Поки це тільки лише перші несміливі кроки, але надалі все це може впли-
нути на глобальні зміни в правовій системі аж до розвитку повноцінних 
комплексних інститутів права і законодавства, можливо галузей і підгалузей 
права. 

Тому метою статті є розгляд можливих і допустимих напрямів і форм 
задіяння цифрових технологій у юридичній практиці, їх вплив на трансформацію 
права на підставі результатів осмислення цієї проблеми різними представ-
никами гуманітарних наук та міждисциплінарних дослідників.

Виклад основного матеріалу. Штучний інтелект відіграє дуже важливу 
роль у наукових дослідженнях, оскільки він базується на механізмах, що 
генерують інтелект і здатність пізнавати [9], становить значний інтерес при-
наймні з двох причин: для здобуття розуміння внутрішніх механізмів люд-
ського розуму і для створення корисних для людини комп’ютерних програм 
і комп’ютерів, здатних мислити і діяти розумно [16, p. 1959]. Відповідно до 
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твердження П. Г. Вінстона, ще в 1970-ті рр. технології штучного інтелекту 
були вже доступні людині [6, c. 277] та у своєму розпорядженні мали коло-
сальний позитивний потенціал для застосування в багатьох сферах суспіль-
них відносин і виробництва [6, c. 24]. На початку 1970-х рр. у США діяло 
понад 100 університетських освітніх програм, що включали навчальні 
курси з теорії штучного інтелекту [7, c. 11]. Про те, як штучний інтелект та 
алгоритми впливають на інформацію, до якої ми маємо доступ, обговорю-
валися у Європарламенті 21 листопада 2017 р. під час щорічної лекції 
з оцінки параметрів науки та технологій (STOA). STOA надає членам Євро-
парламенту незалежні, якісні та науково неупереджені дослідження та ін-
формацію, яка допомагає оцінити вплив нових технологій. Директор групи 
мережевих обчислювальних систем MIT Media Lab (Кембрідж, США) Ми-
хайло Блецас звернув увагу на те, що штучний інтелект вже задіюється 
всюди: «Ви будете здивовані тим, наскільки велике число додатків, у яких 
він використовується. Ми знаходимося в завершенні технологічної револю-
ції, і нині нам необхідно підібрати деталі й акумулювати досягнення цієї 
революції» [8]. У багатьох сферах діяльності рівень штучного інтелекту вже 
перевершує рівень інтелекту природного – людського [2, c. 222]. Технології 
штучного інтелекту все більш укорінюються в житті сучасного людства. 
Торкається це, між іншим, також модернізації і оптимізації робочих про-
цесів юриста, зокрема судді. Дослідники серед найбільш потенційно засто-
совних у судочинстві систем виокремлюють системи штучного інтелекту, 
що забезпечують підтримку ухвалення рішень людиною, а також системи, 
що є інструментами ухвалення рішень. Системи штучного інтелекту, спря-
мовані на підтримку ухвалення рішень, доповнюють людські навички 
управління знаннями за допомогою комп’ютерних засобів управління зна-
ннями. Системи, спрямовані на підтримку ухвалення рішень, допомагають 
особам, що приймають рішення, поліпшити їх продуктивність, тоді як ін-
струменти ухвалення рішень автоматизують ці процеси [12, p. 74–75]. 

Галузь штучного інтелекту і права починає свій відлік з кінця ХХ ст. 
Міжнародні конференції, присвячені цій проблемі, почали скликати з 1987 р., 
реферативний журнал «Штучний інтелект і право» уперше був виданий 
у 1992 р. Однак роботи, присвячені логічному аналізу права і моделюванню 
юридичного міркування, велися вже в середині ХХ ст. У 1975 р. Е. Хант 
писав про методологію задіяння штучного інтелекту в виявленні колізій та 
інших дефектів нормативних правових актів і реагуванні на такі невідпо-
відності, неузгодженості та дефекти [7, c. 464]. У 80-ті рр. ХХ ст. в працях 
Е. Ріссланд були описані деякі механізми міркувань на основі досвіду, при-
значені для підтримки правових спорів, можливі для використання в систе-
мах штучного інтелекту [16; 17; 18]. Р. Холовчак і Н. Адам в 1997 р. виді-
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ляли системи автоматичної класифікації юридичних документів, які 
функціонували при залученні штучного інтелекту [11, p. 1013–1018].

Сьогодні існує декілька напрямів розвитку цифровізації юридичного 
знання: програмне забезпечення, яке допомагає юристам (усе, що позбавляє 
рутини – бази даних), сервіси – чатботи, які автоматизовано надають юри-
дичні послуги населенню і бізнесу, експертні системи. Порівнювати ці зовсім 
різні напрями є сенс з точки зору механізмів отримання, обробки та пред-
ставлення й використання знань. Для створення інновацій в юриспруденції 
потрібно добре знати свої алгоритми. Якщо їх не описувати, не знатимеш, 
де можна покращити роботу юриста як на державній службі, так і в бізнесі, 
як це може допомогти для обслуговування клієнтів та оптимізації діловод-
ства. Для створення «легких» штучних систем достатньо розробити свій 
алгоритм для вирішення конкретного юридичного питання та використати 
IT-технологію, яка вже існує. Деякі ідеї є революційними та ідеалістични-
ми – наприклад, повністю перейти на онлайн-арбітраж та вирішення неве-
ликих спорів алгоритмами замість судів, або ж надавати юридичні послуги 
виключно онлайн, через меседжери і за допомогою чат-ботів. 

Ще на зорі розвитку штучного інтелекту були зроблені надзвичайно 
оптимістичні прогнозування щодо майбутнього інтелектуальних систем. 
У 1965 р., наприклад, піонери штучного інтелекту пророкували, що до 
1985 р. «машини будуть здатні виконувати будь-яку роботу, на яку здатна 
людина» [19, p. 96.], у 1986 р. Д. Железніков вважав, що найближчим часом 
роботи замінять суддів при прийнятті рішень [21, р. 83]. Хоча треба зазна-
чити, що зараз і навіть у доступному для огляду майбутньому, повна заміна 
суддів-людей «електронними суддями» малоймовірна, але застосування 
штучного інтелекту в юридичній сфері, зокрема в судочинстві, цілком об-
ґрунтоване і можливе для виконання цілої низки забезпечувальних, насам-
перед найбільш рутинних функцій.

Здавалося б дивно те, що оптимістичні прогнози щодо систем штучного 
інтелекту в юридичній сфері не були здійснені навіть у першому десятиріч-
чі ХХІ ст. Попри те, що апаратура і програмне забезпечення просувалися 
набагато далі і швидше, ніж у ті роки могли припускати дослідники, ці 
ранні прогнози не здійснилися. Проблема полягала не в потенціалі устатку-
вання і програмного забезпечення, а в недооцінці складності природної мови 
і процесу міркування людини. Однією з причин розчарувань у галузі штуч-
ного інтелекту була неготовність до експлікації потрібних знань із добре 
розвинених предметних галузей. Незважаючи на наявність досить цікавих 
окремих теоретичних результатів, навіть формування основних концепцій 
формального подання властивостей інтелектуального поводження, у сфері 
правознавства автоматизація юридичного міркування давала ще меншу 
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кількість позитивних результатів, ніж порівняльні зусилля в галузях меди-
цини, геології, хімії. 

Використання логічного програмування для моделювання юридичних 
міркувань не принесло бажаних результатів. Було інтуїтивно очевидно, що 
цей недолік в одержанні успішних результатів у галузі права криється у сут-
ності природи юридичного міркування, що ґрунтується на дослідженнях 
формальних джерел закону і пов’язане з неточністю, невизначеністю норм 
позитивного права [21, p. 83], на відміну від тих галузей, які ґрунтуються 
на емпірічному знанні через виявлення причинних зв’язків між явищами, 
описових законах природничих наук. Юридичне знання містить інформацію 
стосовно норм права, їх інтерпретації, природи і функціонування правової 
системи. Оскільки юридичне міркування будується відповідно до діючої 
системи права, то юридична аргументація і, відповідно, створення штучної 
системи має ґрунтуватися на одній із двох концепцій: теорії «ієрархічних 
міркувань», що відштовхуються від правової норми або теорії «міркування 
за зразком», коли ситуація аналізується виходячи з прецеденту [3, c. 182]. 
П. Г. Уїнстон писав про істотну близькість, схожість логіки штучного інте-
лекту і логіки професійної юридичної практики: «Іноді вся система може 
представлятися у вигляді деякої потужної метафори, яка полегшує вирішен-
ня завдання завдяки різко вираженим властивостям аналогій. Вивчення їх 
близько до розгляду випадків в юридичній школі» [6, c. 278]. Цю думку 
поділяють багато науковців, зокрема С. Хокинг, Р. Пенроуз, Е. Шимоні, 
Н. Картрайт [5, c. 75]. 

На думку В. Бернхема, процес будь-якої правої аргументації складаєть-
ся з чотирьох етапів: спочатку юрист повинен визначити тему, потім заяви-
ти, яка правова норма застосовується в цьому випадку, після чого співвід-
нести правову норму з фактами справи і зробити висновок щодо цього 
співвідношення. На третьому та четвертому етапах цього процесу застосо-
вується дедуктивна або традуктивна аргументація [1, c. 83]. Дослідник бере 
існуючу правову систему як вихідну точку і концентрується на юридично-
му ухваленні рішення в юридичній практиці. На думку Х. Праккен, існує 
3 перспективно успішні напрями застосування інноваційних технологій 
в юридичній практиці: 1) сприяння прийняттю рішень по складних та гро-
міздких завданнях, зокрема, в державному управлінні; 2) витяг, узагальнен-
ня та інтеграція правової інформації; 3) прогнозування наслідків прийнят-
тя рішень у специфічних сферах [14, p. 45]. Низка науковців вважають, що 
використання штучного інтелекту у сфері юридичної практики може здій-
снюватися в таких напрямах: моделювання юридичних обґрунтувань, у тому 
числі на основі прецедентного права, для чого систему слід навчити розу-
міти певні ключові аспекти юридичних міркувань і висновлень та створен-
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ня обчислювальних інструментів, заснованих на штучному інтелекті, що 
використовуються в межах юридичної практики або юридичних досліджень, 
зокрема, з метою пошуку і виявлення релевантних судових рішень, їх сор-
тування згідно з реалізованими в них доктринальними підходами, виявлен-
ня історичної значущості судових рішень [16, p. 1960]. За допомогою 
штучного інтелекту, як обґрунтовано вказують Дж. Мак-Джінніс і Р. Пірс, 
можна виробляти аналіз, спрямований на прогнозування (так званий преди-
ктивний аналіз). Право з його величезною кількістю інформації, до якої 
входять і судова практика, й інші документи, піддається машинному ана-
лізу даних, який лежить в основі інтелектуального аналізу. Правова інфор-
мація може включати фактичні обставини справи, прецеденти і результати 
справ. Такі дані можливо використовувати для прогнозування результату 
справи [13, p. 3052]. Одним із найважливіших напрямів залучення техно-
логій штучного інтелекту в юридичній практиці є не лише забезпечення 
доступу до великих об’ємів юридичної інформації і спрощення роботи 
з цією інформацією, а й інтелектуальний пошук по масивам юридичної 
інформації для можливості задовольняти потреби фахівців із юридичної 
сфери. 

Одночасно важливим є питання про межі застосовності технологій штуч-
ного інтелекту в юридичній практиці. Деякі науковці, зокрема Г. Серден 
вважають, що застосування технологій штучного інтелекту чинить незнач-
ний вплив на юридичну практику, оскільки юридична діяльність вимагає 
певних когнітивних здібностей, а такий високий рівень пізнання залиша-
ється принаймні сьогодні і в найближчому майбутньому за межами можли-
востей технологій штучного інтелекту. Адвокати, наприклад, щодня поєд-
нують абстрактне мислення і здібності щодо рішення проблем в умовах 
правової і фактичної неповноти і невизначеності. Сучасні алгоритми штуч-
ного інтелекту, у свою чергу, демонструють нездатність відтворювати вели-
ку частину інтелектуальних навичок людини, значну відсталість у складних 
когнітивних процесах, зокрема в побудові висновлень у традуктивній фор-
мі, які властиві юридичній діяльності. Ураховуючи ці та інші обмеження 
сучасних технологій штучного інтелекту, можна зробити висновок, що доки 
комп’ютери не набудуть здатності до високорівневого пізнання і мислення, 
штучний інтелект навряд чи чинитиме вплив на наповнену абстракціями 
і невизначеностями сферу юридичної практики [20, p. 87]. 

Д. Римас і Ф. Леві вказують на межі застосовності технологій штучного 
інтелекту в юридичній практиці і на те, що вони повною мірою ніколи не 
зуміють замінити в цій професії людину, що штучний інтелект здатний кар-
динально змінити робочий процес юриста, але не здатний повністю заміни-
ти людський розум, що прогнози про неминучу заміну адвокатів технологі-
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ями штучного інтелекту є надуманими і явно передчасними. Вказані автори 
відзначають, що комп’ютери не в змозі забезпечити (навіть в умовах масо-
ваного розвитку обчислювальних потужностей) надійне розуміння й адек-
ватне тлумачення права, належне з’ясування і задоволення інтересів клієн-
тів, розуміння глибинних причин, шанобливу взаємодію із системою права, 
тобто все те, що і становить основні професійні компетентності, такі, що 
мають центральне значення для верховенства права і для юридичної про-
фесії. А збіднений погляд на право матиме згубні наслідки не лише для 
дотримання прав і свобод людини, а й для сприйняття законності і демокра-
тичної правової системи [15, p. 64]. 

Сучасні дослідники виділяють низку правових проблем застосування 
технологій штучного інтелекту в юридичній практиці [10], список яких не 
є вичерпним і які, зокрема, пов’язані з наведеними нижче питаннями:

Забезпечення конфіденційності даних. Для того, щоб інтелектуальні 
системи могли надавати послуги, вони повинні мати доступ та використо-
вувати великі масиви даних. У свою чергу, ці системи також генерують 
знач ні обсяги інформації. Користувач послуг, пов’язаних із технологіями 
штучного інтелекту, повинен розуміти, як постачальник цих технологічних 
рішень захищає та використовує його дані.

Доступу до конфіденційної інформації правоохоронних органів. Оскіль-
ки обсяги даних експоненціально зростають, технології постійно розвива-
ються, а нормативна база не встигає оновлюватися так, щоб йти в ногу зі 
змінами в технологічному секторі, то виникають різні юридичні проблеми 
між технологічними компаніями та урядом, що стосуються доступу право-
охоронних органів до даних. Такі виклики, швидше за все, стануть більш 
поширеними зі зростанням кількості систем штучного інтелекту. 

Відсутністю нормативної бази регулювання застосування систем штуч-
ного інтелекту в юридичній практиці, оскільки ці технології знаходяться 
на ранніх етапах свого розвитку. Ураховуючи залежність цих систем від 
даних, необхідно приймати закони про конфіденційність даних. Незважа-
ючи на те, що відсутність регуляторної бази та стандартів у галузі штучно-
го інтелекту може створити певну плутанину та неоднозначність, вона дає 
можливість юристам допомагати будувати та розвивати цю сферу з самого 
початку. 

Дотримання стандартів юридичної етики системами штучного інтелек-
ту (якщо юристи використовують такі програми для надання послуг, то стає 
актуальним питання щодо гарантій відповідності нормам правової етики).

Захисту інтелектуальної власності. Елементи системи штучного інтелек-
ту можуть підлягати захисту інтелектуальної власності, включаючи патенти. 
Імовірно, компанії, які розробляють та інвестують у ці технології, також 
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розробляють свої стратегії захисту інтелектуальної власності. Розвиток цих 
технологій може призвести до судових спорів щодо питань інтелектуальної 
власності.

Відповідальності при використанні систем штучного інтелекту юристом 
для надання консультацій клієнтам, у випадку помилки програми, якщо це 
може призвести до збитків (як юрстам пом’якшити ризики та інші потен-
ційні проблеми відповідальності, пов’язані зі штучним інтелектом).

Небезпеки несанкціонованого доступу і модифікації зловмисниками 
систем штучного інтелекту; пошкодження систем штучного інтелекту шкід-
ливими вірусними програмами.

Несвоєчасне отримання консультації від систем штучного інтелекту у ви-
падку технічних проблем тощо. 

Масове впровадження технологій штучного інтелекту в судову практи-
ку буде стримуватися, доки не будуть знайдені рішення проблем, які ви-
никають при розв’язанні справ системами штучного інтелекту, що пов’язані 
з визначенням, розумінням і тлумаченням норм права, що застосовуються 
в кожному конкретному випадку, а саме: проблеми, які пов’язані з розглядом 
складних справ, що не мають жодного прецеденту, тобто які могли б бути 
прийняті штучною інтелектуальною системою за шаблони рішення; проб-
леми, пов’язані з розглядом складних із юридичної точки зору справ в умо-
вах ситуативної, змістової і концептуальної невизначеностей; проблеми, 
пов’язані з розглядом справ в умовах, коли в протиріччя між собою всту-
пають фундаментальні принципи судочинства (наприклад, принцип зма-
гальності і принцип справедливості), зокрема справ, складних і неодноз-
начних з моральної точки зору, коли юридично коректне рішення може 
призводити до несправедливих наслідків; проблеми, пов’язані з розглядом 
справ, ускладнених через наявність правових прогалин, колізій та інших 
дефектів нормативного правового регулювання; проблеми, пов’язані з роз-
глядом тактично складних справ, або при рішенні яких виникає питання 
стосовно юридичної кваліфікації фактів і рішення яких вимагає доклаван-
ня великої кількості інтелектуальних зусиль, пов’язаних із людським до-
свідом. Усі перелічені проб леми пов’язані з особливостями юридичного 
знання, яке з технологічної точки зору є «сировиною» для штучних юри-
дичних систем [4].

Висновки. Інтенсивний розвиток інноваційних технологій, їх широке впро-
вадження в різні сфери суспільного життя є значущим фактором розвитку сучас-
ного суспільства, що поступово приводить до формування нової, «цифрової» 
реальності. З одного боку, інноваційні технології є не лише потенційно застосов-
ними, а вже давно ефективно використовуються в юридичній сфері, завдяки чому, 
зокрема, забезпечується коректне і швидке рішення різноманітних завдань, що 
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сприяє більш ефективному наданню юридичних послуг, забезпеченню професій-
ної юридичної практики тощо. З іншого боку, існує низка правових проблем за-
стосування технологій штучного інтелекту в юридичній практиці, що вказує на 
межі допустимого в технологічному підході до правого знання. 

Юридично і фактично можливими і релевантними напрямами і формами за-
діяння технологій штучного інтелекту в юридичній практиці, зокрема, в судочин-
стві, є такі: інформаційно-документарне забезпечення юридичної практики, яке 
включає автоматизовану інтелектуальну класифікацію юридичних документів, 
формування і документарне ведення справ, вироблення завдяки використанню 
технологій штучного інтелекту проектів рішень різних правових проблем за до-
помогою задіяння й аналізу баз даних; інтелектуальне експертно-аналітичне за-
безпечення юридичної практики шляхом зіставлення технологіями штучного 
інтелекту норм права, зіставлення нормативних правових актів з метою визна-
чення їх ієрархії, встановлення норм і актів більш високої юридичної сили з чис-
ла тих, що зіставляються; генерація і видача експертних оцінок у межах судової 
експертизи або думки фахівця (застосування баз знань (експертних систем), авто-
матизованих систем підтримки правових рішень на основі штучного інтелекту); 
сприяння ухваленню рішень по великих об’ємах неоднорідних завдань у складних 
умовах невизначеностей, на основі неточної, недостатньої чи погано структуро-
ваної інформації. 

Отже, з одного боку, право є засобом, інструментом, який забезпечує цифро-
візацію всіх сегментів соціального буття, а з іншого – об’єктом впливу цифрові-
зації, у результаті якого відбувається його поступова трансформація.
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ПРЕДЕЛЫ ВОЗМОЖНОГО И ДОПУСТИМОГО 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ЮРИДИЧЕСКОМУ ЗНАНИЮ 

В статье обосновываются значение и методология технологического подхода 
в праве, пределы использования данного подхода. Показано, что поскольку интен-
сивное развитие инновационных технологий, их широкое внедрение в разные сферы 
общественной жизни является значимым фактором развития современного обще-
ства, то это постепенно приводит к формированию новой «цифровой» реальности. 
Раскрыто, что инновационные технологии являются не только потенциально при-
менимыми, а уже давно эффективно используются в юридической сфере, благодаря 
чему, в частности, обеспечивается корректное и быстрое решение разнообразных 
заданий, которое способствует более эффективному предоставлению юридических 
услуг, обеспечению профессиональной юридической практики и т. п. Выявлено, что 
в условиях новой реальности право становится не только средством, инструментом, 
которое обеспечивает цифровизацию экономики, управления и других сегментов 
существования социума, но и объектом влияния цифровизации, в результате кото-
рого оно испытывает изменения своей формы, содержания, системы, структуры, 
механизма действия и демонстрирует тенденции к усилению данных трансформа-
ций.
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THE LIMITS OF THE POSSIBLE AND PERMISSIBLE IN THE 
TECHNOLOGICAL APPROACH TO LEGAL KNOWLEDGE

Problem setting. New complex challenges of the present, including transformation and 
complication of heterogeneity and entropy of the Internet space, intensive development of 
robotics, technologies of artificial intelligence, can not but affect the state and development 
of the entire legal system of the state and legislation in various spheres of public relations. 
It is necessary to formulate criteria for a typology of legal problems that can be solved by 
digital formalization, and which require the use of the potential of “personal knowledge” 
to which intuition and practical experience are involved, etc.

Recent research and publications analysis. The results of studies of these problems 
make it possible to point out that, as a whole, a systematic scientific understanding of the 
complex, voluminous and multidimensional problem of clarifying the perspectives and 
limits of the technological approach in professional legal practice, legal expert activity, 
influence on the transformation of legal norms, jurisprudence and legal education and the 
like need further careful study. The rapid development of new technologies, in particular 
artificial intelligence technologies, the Internet of Things, cloud technologies, etc., is con-
tributing to changes in current legislation. Today, advanced economies are already ponder-
ing the question of regulating the status and use of AI technologies. While these are only 
the first bold steps, in the future, all of these can affect global changes in the legal system – 
perhaps full-fledged comprehensive institutions of law and institutions of law, even the 
branches and branches of law.

Paper objectiv. The purpose of this article is to consideration of certain aspects of 
digitization of law and the limits of possible and admissible in the technological approach 
to legal knowledge on the basis of the results of understanding of this problem by different 
representatives of the humanities and interdisciplinary researchers.

Paper main body. The article substantiates the importance and methodology of the 
technological approach in law, the limits of the use of this approach. It is shown that since 
the intensive development of innovative technologies, their widespread adoption in various 
spheres of public life is a significant factor in the development of modern society, this 
gradually leads to the formation of a new “digital” reality. It is disclosed that innovative 
technologies are not only potentially applicable, but have long been effectively used in the 
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legal sphere, due to which, in particular, the correct and quick solution of various tasks is 
ensured, which contributes to more efficient provision of legal services, ensuring profes-
sional legal practice, etc. It is revealed that in the new reality, law becomes not only 
a means, a tool that provides digitalization of the economy, management and other segments 
of society, but also the object of digitalization, as a result of which it experiences changes 
in its form, content, system, structure, mechanism of action and demonstrates tendencies 
to strengthen these transformations.

Conclusions of the research. In the face of new reality, law becomes not only a means, 
a tool that ensures the digitization of the economy, governance and other segments of 
social life, but also the object of digitalization, in which it changes its form, content, system, 
structure, mechanism of action and demonstrates a tendency to enhance these transforma-
tions. The following are legally and in fact possible and relevant directions and forms of 
the use of artificial intelligence technologies in legal practice, in particular in the judi-
ciary: information and documentary support of legal practice, which includes automated 
intellectual classification of legal documents, formation and documentation of cases, 
elaboration through the use of artificial intelligence technologies of projects of solutions 
to various legal problems by means of using and analyzing databases; intellectual expert-
analytical support of legal practice by comparison of technologies of artificial intelligence 
of norms of law, comparison of normative legal acts in order to determine their hierarchy, 
establishment of norms and acts of higher legal force from among those that are compared; 
generating and issuing expert assessments within the framework of forensic expertise or 
specialist opinion (use of knowledge bases (expert systems), automated systems for sup-
porting legal decisions based on artificial intelligence); facilitating decision-making on 
large volumes of heterogeneous tasks in difficult uncertainty conditions, based on inac-
curate, insufficient or poorly structured information.

Keywords: innovations in law, digitization of law, intellectual legal systems, technolo-
gies of artificial intelligence in law, digital reality.
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ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ВЧЕНИХ  

(НА ПІДСТАВІ КОМПІЛЯТИВНОГО МЕТОДУ)

Публікація присвячена розгляду наукових публікацій вітчизняних та іноземних 
науковців, об’єктом яких є профілактична діяльність. Аналіз публікацій дозволяє 
зробити висновок про те, що вітчизняні науковці переважно розглядають теоре-
тичні аспекти профілактики, тоді як іноземні автори – практичні та прикладні 
питання, а одним з головних питань є взаємодія поліції та суспільства.

Ключові слова: профілактика, попередження злочинності, поліція, правоохорон-
на система.

Актуальність теми. Україна все більше інтегрується в європейську 
спільноту шляхом трансформації національного законодавства та зміни 
статусу державних органів влади. Правоохоронна система, зокрема Націо-
нальна поліція, є певним лакмусовим папірцем таких змін з причини місця, 
яке вона займає в системі органів державної влади та її впливу на стан сус-
пільного життя та громадського порядку в суспільстві. 

Громадянське суспільство починає ставити перед Національною поліці-
єю нові вимоги у зв’язку зі зміною вектора напрямку її діяльності. Якщо 
раніше це був державний озброєний орган державної влади, то сьогодні 
акцентується увага на тому, що це центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству. Акцент мілітаризації змінено на службовий статус 
Національної поліції стосовно суспільства. Такий підхід розширює сферу 
її діяльності в бік цивільної, незбройної співпраці з громадянами. Однією 
зі складових цієї сфери є профілактична діяльність поліцейських органів 
з попередження злочинності. Тому актуальним залишається пошук сучас-
ного розуміння профілактики, а також урахування досвіду наукових роз-
робок науковців інших країн. 

Стан останніх досліджень та публікацій. Профілактика як важлива 
сфера діяльності правоохоронної системи є популярним об’єктом наукових 
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розробок як в Україні, так і в інших країнах (країни Європи, Канада, США 
тощо). Але аналіз наукових розробок дозволяє побачити різницю в наукових 
підходах до розкриття її змісту.

Метою публікації є показати різницю в підходах вітчизняних та іно-
земних науковців до феномену профілактичної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У нашій країні фактично відсутнє сучас-
не повне нормативне регулювання профілактичної діяльності Національної 
поліції України. Закон «Про Національну поліцію» [1] лише опосередкова-
но згадує про таку функцію поліції, як профілактична в загальних нормах. 
Про окремі види профілактичної діяльності згадується в інших законах, дія 
яких поширюється на окремі прошарки населення [2; 3], існують і певні 
підзаконні акти [4], якими керуються окремі працівники поліції. Такий стан 
нормативної бази підтверджує і С. М. Школа, який пише, що «…законодав-
ство в цій сфері недосконале, має значні прогалини, які потребують негай-
ного усунення, оскільки це заважає повноцінно протидіяти правопорушен-
ням демократичними й гуманними методами» [5, с. 131]. Тому такий стан 
нормативної бази визвав жваву дискусію вітчизняних науковців стосовно 
поняття та розуміння профілактики та інших питань.

Намагаючись дати поняття «профілактики», вітчизняні науковці намага-
ються дати її визначення як для окремих сфер правоохоронної діяльності, 
як приклад: «Профілактика злочинів під час виконання кримінальних по-
карань у пенітенціарних установах – це діяльність служб, яка спрямована 
на виявлення, усунення, нейтралізацію або блокування причин і умов пені-
тенціарної злочинності та злочинної поведінки» [6], так і безпосередньо 
загальне поняття профілактики.

Даючи загальне поняття профілактики, О. М. Клюєв розглядає її як ме-
тодологічно складне явище з таких причин: «По-перше, вона є багаторівне-
вою системою заходів, що проводяться державними, недержавними органа-
ми та установами, громадськими формуваннями та окремими громадянами 
для мінімізації дії або нейтралізації причин, що породжують правопорушен-
ня або сприяють їх вчиненню. По-друге, профілактика правопорушень – це 
особливий вид соціального управління, що має за мету зниження інтенсив-
ності процесів детермінації правопорушень, нейтралізацію дії її причин та 
умов для обмеження правопорушень до соціально прийнятного рівня. По-
третє, вона є різноманітною за формами діяльністю, яка спрямована на по-
шук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на право-
порушення. По-четверте, профілактика правопорушень – це вплив держави, 
суспільства та їх інститутів на негативні сторони соціального буття з метою 
усунення, послаблення та нейтралізації причин вчинення протиправних дій 
та умов, що сприяли їм. По-п’яте, профілактика правопорушень є інтегро-
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ваною, багаторівневою взаємодією та взаємозалежністю елементів системи, 
яка створена для здійснення функцій боротьби із протиправними вчинка-
ми» [7, с. 78]. В. І. Фелик намагається зрозуміти поняття профілактики через 
категорію «вид». Дослідивши цю категорію через Словник української мови, 
він дає таке поняття профілактики: «Говорячи про вид профілактичної ді-
яльності Національної поліції, мається на увазі така завершена система дій, 
що реалізується з метою впливу на один і той же об’єкт, та виражається 
в певних формах» [8, с. 314]. Філологічним шляхом іде Я. С. Посохова, ви-
значаючи синонімом терміна «профілактика» термін «попередження» [9, 
с. 106].

Найбільш повне та системне визначення поняття профілактики як функ-
ції Національної поліції дає С. М. Школа: «Одним з основних повноважень 
поліції є профілактика (превенція) правопорушень, що полягає в цілеспря-
мованій діяльності підрозділів і служб поліції з метою виявлення, усунення 
і зниження негативного впливу чинників, що зумовлюють учинення кримі-
нальних і адміністративних правопорушень, формування позитивного серед-
овища соціалізації й коригування поведінки осіб, схильних до вчинення 
правопорушень» [5, с. 130].

Надалі практично у всіх згаданих публікаціях їхні автори звертаються 
до розгляду та класифікації функцій, форм та видів профілактичної діяль-
ності поліції в межах її компетенції. Таким чином, можна констатувати те-
оретичний акцент вітчизняних науковців стосовно дослідження профілак-
тичної діяльності поліції.

Аналіз деяких джерел із наукометричної бази Web of Science дозволяє 
виокремити інший вектор зацікавленості іноземних науковців.

Канадський дослідник Дж. Ліндсей (Lindsay, 2003), не вдаючись у тео-
ретичні засади розуміння профілактики, взагалі ставить під сумнів ефектив-
ність систематичних профілактичних дій. Позитивний результат профілак-
тики – це завжди або удача, або щасливий випадок. Заради такої удачі мало 
хто буде ризикувати спокоєм мешканців чи своєю репутацією, стверджує 
автор. Самої ж профілактики мешканці побоюються іноді більше, ніж зло-
чинності. Вона взагалі, на думку вченого, не завжди збігається з іншими 
поліцейськими функціями. Тому головна мета роботи поліції – попереджа-
ти погані речі [10]. 

Висловлює певний сумнів про здатність поліції займатися профілактич-
ною діяльністю і колектив авторів у складі П. Краткоскі, Д. Дас, А. Верма 
(P. Kratcoski, D. Das, A. Verma, 2003). Причиною цього є нездатність поліції 
швидко підлаштовуватися під швидкоплинні суспільні зміни. Поліцейські 
організації та персонал є стійкими до змін, а профілактика сприймається як 
«соціальна робота». Тим більше поліцейські органи не готові відмовитися 
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від своєї насильницької функції на користь профілактичної. Це можливо 
лише за спеціальної перепідготовки поліціянтів [11].

Деякі автори звертають увагу на те, що успішність профілактичної ро-
боти прямо залежить від урахування локальних особливостей певних тери-
торій. Так, канадський вчений Курт Тейлор Грифіц (Griffiths) резюмує, що 
географічна ізоляція, соціальні проблеми та історія недовіри до поліції 
в поєднанні зі структурою, за допомогою якої надаються поліцейські по-
слуги, створюють значні проблеми для розвитку та стійкості ініціатив із по-
передження злочинності. Однак унікальні умови життя північних громад 
Канади також дають можливість для створення партнерських відносин між 
поліцією та громадами, що ґрунтуються на взаємній довірі, які зможуть за-
безпечити основу для ефективних програм із попередження злочинності [12]. 
Про національні особливості пишуть угорські дослідники Ф. Банфі та 
І. Саркозі (Banfi, Sarkozi, 2003). В Угорщині, наголошують вони, зростає 
злочинність. Її попередження вимагає більш тісної співпраці зі співтовари-
ством. Оскільки злочинність є, на їхню думку, локальною проблемою, вона 
вимагає локальної профілактики, а також розробки та реалізації місцевої 
стратегії. Охорона громадського порядку є найкращим підходом для підви-
щення ефективності поліції в досягненні цієї мети [13].

На об’єднанні зусиль поліції та всього суспільства наголошують канад-
ські вчені Керрі Сандерс та Дебра Ланган (Sanders, Langan, 2019). Автори 
наголошують на необхідності сумісних заходів для забезпечення суспіль-
ства, тому зусилля по забезпеченню злочинності включають партнерство 
поліції з різноманітними громадським організаціями та суспільними служ-
бами. Зовнішнім проявом такої партнерської взаємодії є складання Ситуа-
ційних таблиць суспільства, які закріплюють певні управлінські заходи, що 
є технологіями соціального контролю. Указані технології перерозподіляють 
відповідальність за безпеку суспільства та зниження ризиків для суб’єктів. 
Самі таблиці не дозволяють поліції відсторонитися від безпекових дій [14]. 
Американський правник С. Лаб (Lab, 2003) пропонує не тільки об’єднати 
зусилля поліції та суспільства, а й зайняти поліцейським органам лідерські 
позиції в профілактичній діяльності. Посадові особи поліції повинні допо-
магати виявляти проблеми, заохочувати жителів та інших осіб до прийнят-
тя рішень для вирішення певних ситуацій, а також допомагати в оцінці цих 
зусиль. Замість того, щоб намагатися вирішити соціальні проблеми само-
стійно, поліція повинна співпрацювати з усіма колами суспільства, щоб 
зробити громади більш безпечними для проживання [15].

Підтримуючи тезу про взаємодію поліції та суспільства, сербський до-
слідник Е. Кесетович (Kesetovic, 2002) звертає увагу на імідж поліції. Якщо 
поліція охороняє та захищає лише невелику частину суспільства – забез-
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печені прошарки – вона ніколи не зможе повністю виконувати свої функції, 
тим більше профілактичну. Переорієнтація та реформування поліцейських 
органів на демократичних принципах допоможе повернути довіру населен-
ня до правоохоронної системи, що, у свою чергу, дозволить більш ефектив-
но попереджати злочинність [16].

Цікавим, на думку автора, є дослідження американських авторів Л. Рен, 
С. Чао, Н. Ловрич (Ren, Zhao, Lovrich, 2006). Вони звертають увагу на міс-
це волонтерів у профілактиці злочинності. При пошуку добровільних по-
мічників науковці вважають за необхідне враховувати демографічний по-
казник (відсоткове співвідношення чоловіків і жінок), стан добросусідства 
у населених пунктах, різноманітність політичних поглядів. Найважливішим 
для добровільних помічників (волонтерів) статистичні дані показали демо-
графічний показник, політичні погляди, незважаючи на їхню важливість, 
займають останнє місце при формуванні руху волонтерства на певних те-
риторіях [17].

Проведений аналіз публікацій іноземних науковців з тематики профілак-
тики злочинності показує, наскільки різноманітне та широке коло проблем 
досліджується авторами стосовно профілактичної роботи, що ще раз до-
водить актуальність цих досліджень. Опрацювання профілактичної функції 
правоохоронної системи є необхідним як для розвинених країн, так і країн, 
демократія яких знаходиться на шляху становлення.

Висновки. Проведений аналіз наукових публікацій свідчить про різне 
ставлення вітчизняних та іноземних вчених до такого явища як профілак-
тика (попередження) злочинності.

Вітчизняні науковці сперечаються на теоретичних теренах, намагаючись 
дати чітке визначення профілактики на тлі невеликої та неповної норма-
тивної бази стосовно профілактичної діяльності. Національна наука ставить 
перед собою завдання напрацювати повно теоретичну базу розуміння про-
філактики як функції правоохоронної системи, Національної поліції зо-
крема.

Для іноземних науковців поняття, види та функції профілактики дані як 
апріорі. Вони не ставлять перед собою такої великої кількості теоретичних 
питань, а намагаються поставити та порекомендувати шляхи вирішення 
практичних, прикладних, щоденних проблем профілактики злочинності. 
Але, вирішуючи такі проблеми, іноземні вчені дуже часто піднімають і важ-
ливі теоретичні проблеми, як наприклад фактично однаковий страх перед 
злочинністю та її профілактикою. На думку автора, шлях іноземних науков-
ців більш правильний з причини того, що на перше місце вони ставлять 
вирішення практичних проблем профілактичної діяльності.
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ПРОФИЛАКТИКА КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
(НА ОСНОВЕ КОМПИЛЯТИВНОГО МЕТОДА)

Публикация посвящена рассмотрению научных разработок отечественных и за-
рубежных ученых, объектом которых является профилактическая работа. Анализ 
этих работ позволяет сделать вывод о том, что отечественные авторы преиму-
щественно рассматривают теоретические аспекты профилактики, тогда как 
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зарубежные ученые – практические и прикладные проблемы, а главным вопросом 
является взаимодействие полиции и общества.

Ключевые слова: профилактика, предупреждение преступности, полиция, 
правоохранительная система.

Trofymenko Volodymyr Anatolijovych, PhD in Legal Sciences, Assistant 
Professor, Department of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University, 

Kharkiv, Ukraine 

PREVENTION AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH  
OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS 

(ON THE BASIS OF THE COMPILATION METHOD)

The actual value of the topic. Ukraine is integrating more and more into the Euro-
pean community by transforming national legislation and changing the status of public 
authorities. The law enforcement system, in particular the National Police, is a litmus test 
for such changes because of the place it occupies in the system of public authorities and 
its influence on the state of public life and public order in society.

Civil society is beginning to place new demands on the National Police in response to 
changes in the direction vector of its activities. Previously, it was a state armed body of 
state power, but today it is emphasized that it is the central body of executive power that 
serves society. The focus of militarization has been shifted to National Police functioning 
status in the community. This approach extends the scope of its activities towards civil, 
unarmed cooperation with citizens. One of the components of this area is the prevention 
of crime by the police authorities. Therefore, it is important to find a modern understand-
ing of prevention, as well as to take into account the experience of scientific development 
by scientists from other countries.

The status of recent research and publications. Prevention, as an important area of 
law enforcement system, is a popular subject for scientific development in Ukraine as well 
as in other countries (Europe, Canada, the USA, etc.). But analysis of scientific develop-
ments allows us to see the difference in scientific approaches to disclosing its content.

The purpose of the publication is to show the difference in the approaches of domes-
tic and foreign scientists to the phenomenon of preventive activity.

The outline of the main material. The section provides examples of publications on 
crime prevention by domestic and foreign scientists. Orientation of domestic scientists 
towards theoretical issues is opposed pragmatic and practical problems that arise in the 
process of preventive activity, and that foreign scientists are trying to solve.

Conclusion. The analysis of scientific publications indicates of the different attitude 
of domestic and foreign scientists to such phenomenon as prevention (avoiding) of crime.

Domestic scientists are arguing in the theoretical field, trying to give a clear definition 
of prevention on the background of a small and incomplete regulatory framework for 
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preventive activities. National science aims to develop a fully theoretical framework for 
understanding prevention as a function of the law enforcement system, the National Police 
in particular.

For foreign scientists the concepts, types and functions of prevention are given as 
a priori. They do not pose such a large number of theoretical questions, but try to pose 
and recommend ways of solving practical, applied, daily problems of crime prevention. 
But in solving such problems, foreign scientists very often raise important theoretical 
problems, such as, in fact, the same fear of crime and its prevention. According to the 
author, the approach of foreign scientists is more correct because they put solution of 
practical problems of preventive activity on the first place.

Keywords: prevention, crime prevention, police, law enforcement system.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

У статті розглянуті особливості художніх практик та специфіка існування 
творів мистецтва в цифровій парадигмі культури. Характеристика авторських 
художніх стратегій в інтерактивному локусі буття становить наукову новизну 
роботи і дозволяє дійти висновку: інтерактивний медійний простір суттєво змінив 
конфігурацію художньої діяльності в полі культури; будучи проекцією дигітальної 
онтології реальності та отримавши необмежений доступ до комунікації, митець 
експонує передусім творчий процес, надає інформацію про творення та власне ква-
зібуття, уникаючи схожості й анонімності. 

Ключові слова: дигітальна культура; актуальне мистецтво; творчий процес; 
цифрова парадигма; квазібуття; перформанс.

Звісно, обмірковуй «що», але ще більше обмірковуй «як».
Йоганн Гете

Постановка проблеми. Радикально змінивши домінанти соціокультур-
ного розвитку, цифрова революція породила нові тенденції в розвитку мис-
тецтва, вплинула на самий феномен творчості та повсякденність художника. 
Реальне буття сьогодні часто заміщається категоріями уявного, а вторинний 
досвід у медіа-світі висувається в екзистенціальний центр, стаючи більш 
релевантним еквівалентом об’єктивної реальності. Дигітальні технології 
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обумовили парадигмальне зміщення з онтології предмета на онтологію про-
цесу, на власне комунікацію, безпосереднім учасником якої є суб’єкт як homo 
mediatus. 

Відповідно, зростає потреба у відкритті нових смислів розвитку культу-
ри, що, у свою чергу, актуалізує культурфілософську рефлексію сучасних 
творчих практик та способів існування творів мистецтва в умовах викликів 
цифрової культури. 

Аналіз досліджень та публікацій. Специфіку актуального мистецтва 
обумовили «перформативний переворот», «мережева парадигма», «про-
грами переписування, переформатування світу та мистецтва» [1–3]. Як на-
слідок, у термінологічній концептосфері переосмислюються та поглиблю-
ються рівні розуміння понять «справжність», «оригінальність», «ауратизм» 
твору мистецтва [4–7]. Зразки високої культури розчиняються в масовому 
відтворенні симулякрів та реплік, а Free/Open Sourсe, Wiki-спільноти, пі-
рингові мережі, фолксономія та блоги роблять Мережу складовою мистець-
кої сфери. 

Цифрова революція змінює звичні художні практики та канали поширен-
ня результатів творчості, унаслідок чого відбувається конвергенція мистец-
тва, що, у свою чергу, ставить під питання уявлення про специфіку мистец-
тва, його предмета та функцій, а також впливу на реальність [8; 9]. Так, 
зокрема, в інтернет-середовищі мистецтво як твір, як багаторазово відтво-
рений результат втрачає своє унікальне існування в місці, де йому сталося 
бути [7], а присутність суб’єкта та об’єкта заміняється телеприсутністю, за 
якої твір втрачає свою прив’язаність до локальності: глядач не підходить до 
твору, а твір не спрямований винятково на одного глядача [9].

В інформаційно-комунікативному середовищі мистецький твір набуває 
специфічної «відкритості», вираженої У. Еко метафорою викривленого та 
замкненого на собі кінцево-нескінченного космосу Ейнштейна [10]. Як на-
слідок, твір, будучи відкритим для нових варіантів та можливостей прочи-
тання, являє, швидше, процес, потік, де образи, відділені від усіх аспектів 
життя, зливаються в єдиний потік, у якому єдність життя вже не може бути 
відновленою [11]. Саме ж мистецтво з традиційної творчості небагатьох 
обраних, з «речі в собі» спрямоване не стільки на результат, скільки на про-
цес на тлі конвергенції з цифровими технологіями.

Сьогодні онтологія речі, предмета конкурує з інтуїцією події, процесу, 
«метафізикою дизайну», пов’язаною з проективно-конструктивним ставлен-
ням до світу, принципом добудови буття [12–14], логікою потоку. Поняття 
потоку в культурфілософському контексті дозволяє, зокрема, визначити 
вектор творчості: якщо художник класичної доби творив, аби протистояти 
потоку, то сучасний митець прагне долучитися до потоку та, ставши його 
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частиною, впливати на суспільні процеси, тим самим змінюючи самий по-
тік [15]. Відповідно, традиційний статичний твір поступається місцем пер-
формансу, який стає претензією на зміну суспільства та водночас віддзерка-
лює плинний характер самих соціальних процесів (прикладом інноваційних 
форм мистецтва є нет-арт, біо-арт, нано-арт, дигітограф, WЕВ-дизайн, тех-
нологія доповненої реальності в медіа-арті тощо). Однак динаміка змін 
суттєво випереджає накопичення знання та дослідницьку рефлексію. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – показати особливості ху-
дожніх практик та специфіку існування творів мистецтва в цифровій пара-
дигмі культури.

Виклад основного матеріалу. Осмислення плинності, процесуальності 
як контексту, у якому розгортається творчість, передбачає звернення до 
специфіки буття творів в інтернет-мережі. Як дигітальний об’єкт твір мис-
тецтва у принципі не має меж та, нібито розпливаючись мережею, існує поза 
арт-інститутами. Традиційно арт-інститут являє собою великий наратив, до 
якого входить співзвучне романтичній традиції поняття якості, високого, 
таємничої художньої практики тощо [16]. У мережі такої інстанції немає. 
Як наслідок, невідомими стають початок та кінець твору, його «позитив-
ність» або «негативність», а також самий спосіб його сприйняття. 

З іншого боку, як зазначає Б. Гройс, зусиллями авангардистів початку 
ХХ ст. фіктивно-утопічний характер мистецтва замінився предметністю [17] 
(автор вживає поняття фікції у значенні, близькому до поняття «аури» 
В. Беньяміна [7], де підкреслюється нерозривний зв’язок із цінністю куль-
ту, атмосферою незвичності, неповторності та справжності). Сучасне мис-
тецтво поступово дистанціюється від традиції католицького наративу ви-
сокої творчості з його критеріями краси, піднесеності та благородного, 
так само як і протестантського наративу речі (останній частково проявля-
ється в сучасних музеях, де керівництво та корпус критиків на власний 
розсуд утворюють набір безцінних речей, які згодом переоцінюють уже як 
об’єкт; це, зокрема, стало передумовою для критики музеїв та інших інсти-
тутів). У підсумку, відбувається перехід від краси фіктивного до краси 
матеріального. 

Крім продукування образів, сучасне мистецтво вписане у складні про-
цеси, де сполучені об’єкти, практики та технології. Воно не тільки створює 
прекрасне, а й задає спосіб дії, завдяки якому глядач сприймає твір мистецтва 
не безпосередньо, а з урахуванням афектів, когнітивних особливостей, не-
свідомого. Усе це – набір специфічних практик, матеріалізованих обставин, 
які митець може свідомо використовувати, задаючи певну форму реальності.

Сучасний художник працює, як правило, не для музею, а перебуває у про-
екті. Проект передбачає лінію процесу, а звітність передбачає надання фаз 
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процесу. Тобто об’єкт (твір) може бути частиною процесу або твором може 
виявитися самий процес. Така трансформація позначається на специфіці 
творчості: художник намагається артикулювати самий творчий процес. 
В умовах, коли реальність переважно моделюється, програмується та кон-
фігурується, ключовим питанням стає не те, якою є реальність, а те, як вона 
відтворюється. Художник, відповідно, вдається до аналітики процесу, що 
зміщує мислення з об’єкта на практики та передбачає пошук алгоритмів.

Широкий філософський, соціально-критичний контекст дозволяє при-
пустити, що сьогодні документація процесу іноді важливіша за саме мистец-
тво й може заміняти самий твір. Іншими словами, творчість в інтернет- про-
сторі може бути не стільки творенням, скільки наданням інформації: 
художник презентує себе як митця, інформує про те, що займається мистец-
твом. Інформувати про творчість означає показувати, як художник шукає та 
знаходить тему, як він до неї залучається, як відкидає інші теми, дотримую-
чись обраної. Усі ці практики традиційно не описувалися, не надавались 
глядачеві. Сьогодні ж сама присутність митця стає арт-об’єктом: замість 
готових творів художник пропонує свої задуми, проекти або демонструє те, 
як він намагається їх втілити, переслідуючи й певний меркантильний інте рес. 
У підсумку за влучним висловом Б. Гройса, в Інтернеті немає ні мистецтва, 
ні літератури, а є лише повідомлення про них [16]. Уникаючи абсолютизова-
ного розуміння сучасного мистецтва в контексті процесуальності та відтво-
рення, припустимо, що це тільки один із типів творчості, де процесуальність 
висувається на перший план і є рівноцінною результату. Таке припущення 
узгоджується з розумінням сучасної ситуації як плюралістичної та відкритої.

Виникає також закономірне питання про «долю» твору мистецтва в ін-
тернет-просторі [17]. Ураховуючи, що будь-який документ в Інтернеті є про-
відником певної інформації, важко прорахувати реакцію глядача на пред-
ставлений у медіа-сфері твір. На наш погляд, художники іноді необ ґрунтовано 
сподіваються, що їхній твір буде сприйнятий одразу й безпосередньо. Су-
часний глядач далеко не завжди шукає зміст за формою, тобто «працює» не 
від метафори, а вдається до відсилання – порівнює твір мистецтва зі схожим 
на нього, шукаючи відмінності. Відповідно, вплив твору на глядача залежить 
від того, наскільки цей твір є для нього упізнаним: глядач не помічатиме 
твори художника через відчуття знайомого, повтору, уже баченого. Отже, 
предметність твору нібито прихована від глядача її розпізнаваністю, подіб-
ністю з раніше баченим.

З іншого боку, предметність твору ніколи не дається сама по собі, а зав-
жди через практики – процесуальність мистецтва впливає на самий твір. 
Так, наприклад, контррельєф авангардиста В. Татліна цікавий передусім як 
віддзеркалення післяреволюційного часового зрушення, що змусило худож-
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ника зовсім по-іншому помислити матеріал, який був вельми схожий з піс-
ляреволюційними соціальними практиками.

Подібно до речі, й самий процес сприймається, викликає зацікавленість, 
допоки він є особливим: якщо глядач вважає, що життя художника схоже на 
життя когось іншого, він також порівнює. Отже, процес уже не є привіле-
йованим предметом, що відкривається як такий, що «сам себе дає». Він 
також може відсилати до іншого життя. Порівнюючи, наприклад, певні ав-
торські стратегії, глядач також залучається до ланцюга інтерпретацій й від-
силань. Отже, жодна річ, жоден процес не можуть вважатися привілейова-
ними та такими, що себе розкривають: усе розкриває себе, допоки воно 
вражає – така презентація контексту сприйняття. Ілюстрацією такого сприй-
няття може слугувати прочитання нового літературного тексту, що дуже 
часто супроводжується інтересом до біографії автора (дані з Вікіпедії та 
інших довідкових сайтів). Зокрема, через фото автора глядач отримує стис-
лий образ життя письменника. Текст моментально «пришивається» до об-
разу, а образ розкривається в соціально-етнічних особливостях персонажів. 
У такий спосіб «фіктивний» текст автора виявляється інтегрованим в інфор-
мацію про автора як про реальну людину. Так зрощуються рівні, що раніше 
були розділені; розмитість в Інтернеті дає певне локальне згущення і така 
подвійна логіка виявляється ефективною. Однак слід зважати: документа-
ція (коментарі та біографії) не є панацеєю, бо якщо неособливе не звертає 
уваги, то й біографія та коментарі не збудять інтересу.

Таким чином, у сучасному мистецькому полі спостерігається структурне 
перегортання відносин глядача та митця: якщо в традиційному музеї всі 
фізичні та духовні інвестиції художника у твір дані глядачеві одномоментно 
й підвладні йому в одному погляді, то тепер цікавить самий творчий про-
цес – певна історія, наратив. Це означає перехід від змісту, ідеальностей, 
картин світу до самого світу, опосередкованого Інтернетом. Такий світ по-
значений певним розбиванням традиційних автоматичних практик на мікро-
практики з рефлексією: відхід від опозиції «глядач–об’єкт» дає зрощення та 
взаємне відтворення через художні практики. 

Інтернет створив певне поле прозорості: художник знає, що є «види-
мим» (глядачів цікавлять факти біографії, навіть місця відпочинку), і зму-
шений це враховувати. До того ж, особистість митця нібито розчиняється 
у загальносвітових трендових контекстах, що актуалізує питання кон’юнктури 
та ринкової авторитарності. Співвідношення «глядач–об’єкт» переноситься 
на модель «глядач–художник як об’єкт». Якщо традиційно у галереї за фор-
мою глядач бачив створення картини, то тепер фікцією стає саме життя 
художника. Знаючи, що за ним спостерігають, художник підлаштовується, 
уникаючи схожості з іншими, перетворює своє життя на реаліті-шоу – на 
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форму, за якою глядач бачить зміст. У підсумку це веде до симулякризації 
творчості та загрожує художнику втратою самоідентичності, нівелюючи 
особисте та високе [18; 19].

Однак перенесення моделі на інший тип об’єкта (художника) відбулося 
без зміни критеріїв. Глядач, як і раніше, бажає бачити особливе життя ху-
дожника, яке переконає його у своїй нефіктивності. Споглядаючи за діяль-
ністю автора, сучасний глядач домислює весь його внутрішній світ, усі його 
перипетії, мотиви, які слугують фоном для сприйняття і самого життя, 
і якихось робіт. До речі, суперечки щодо акціоністської творчості Петра 
Павленського обертаються навколо питання: це піар-кар’єра чи художник 
насправді так вибудовує своє життя [20]?

Створення унікальних зразків мистецтва традиційно передбачає повний 
ескапізм, що є антитетичним процесуальності. Однак, перебуваючи у по-
тоці, сучасний художник позбавлений можливості усамітнитися та зосереди-
тися на творчому процесі. Натомість сучасний глядач очікує саме демон-
страцію пошуку, мук творчості, вибору стратегій. З іншого боку, тривалий 
показ творення також загрожує втратою інтересу. На наш погляд, можливос-
ті для ескапізму частково зберігаються за умови, що повернення художника 
також має процесуальний характер – у стислому вигляді, прийнятному для 
глядача. Повний же ескапізм неможливий, тому що все, що відбувалося в про-
цесі такого ескапізму, стає головним формо-змістом у їхній злитості. Як 
наслідок, онтологізація самих практик, процесів уже не залежить від суб’єкт-
об’єктної моделі. Суб’єкт та об’єкт починають відтворювати один одного: 
певна практика задає певний тип творчості та, відповідно, проживання ху-
дожником та створення проекту. Те, що було сліпою плямою класичної 
метафізики, стає місцем напруження, активності, політики та творчості. 
Отже, суб’єкт та об’єкт запускають процеси як практики, які аналізують те, 
що раніше створювалося в тиші творчого усамітнення.

Важливим аспектом буття мистецтва в цифровій парадигмі є його мож-
ливість створювати майбутнє за допомоги архівації. Порівнюючи потенці-
ал мистецтва та політики, Б. Гройс, вважає, що політика, відтворюючи 
теперішнє, розчиняється в майбутньому, тоді як мистецтво, мало впливаю-
чи на теперішнє, може визначати майбутнє [16]. Цікаво порівняти це з фе-
номеном репетиції, яка сама по собі є об’єктом інтересу глядача. Так, у по-
пулярному фільмі «Sympathy for the Devil» Ж.-Л. Годара знято процес 
репетиції однієї пісні групи Rolling Stones, хоча самого твору глядач так 
і не побачив. Тим не менш цінність фільму полягає передусім у можливос-
ті побачити самий процес створення легендарної та миттєво упізнаваної 
мелодії. Таким чином, сучасний митець не стільки створює твір, скільки 
повідомляє про те, що він робить, тим самим здійснюючи репетицію своєї 
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майбутньої творчості. Завдяки такій репетиційності у нинішньому можна 
побачити майбутнє: репетиція, збережена завдяки архівації, дозволяє сприй-
мати та розуміти предмети, об’єкти, контексти без історицистського забарв-
лення, деконтекстуалізувати та реконтекстуалізувати їх – переносити та 
знову залучати в обіг [21]. 

Парадигмальне зрушення з об’єкта на процес викликає суттєве запитан-
ня: навколо яких практик вибудовуватиметься нова раціоналізація? Здаєть-
ся, не навколо музеїв, а навколо відношень. І що густішим буде пучок таких 
відношень, то більшу зацікавленість викликатиме (що підтверджує, зокрема, 
феномен політизації мистецтва). Реєстратором же таких практик стає гло-
бальна культура, представлена в Інтернеті. Оригінальність та успіх сучас-
ного твору, отже, визначатимуться не стільки людським суб’єктивним фак-
тором (релевантним смаку), скільки феноменом клікання – жестом, у тому 
числі й несвідомим, що в підсумку загрожує «розчиненням» суб’єкта та 
втратою ним домінуючої ролі. 

Висновок. Інтерактивний медійний простір як новий локус людського 
буття суттєво змінив конфігурацію авторських стратегій у полі культури. 
Будучи проекцією дигітальної онтології реальності та отримавши необме-
жений доступ до комунікації, художник експонує передусім творчий процес, 
а також власне квазібуття, уникаючи схожості та анонімності. Сучасна 
творчість представлена не стільки кінцевими результатами («речами»), 
скільки відношеннями – густотою практик співучасті, перформансом, про-
живанням у часі створення твору. Завдяки таким практикам митець та глядач 
активно залучені в потік, де злиті проектування, зміст та логіка розвитку 
художньої праці. Сучасна реальність опосередкована не тільки трансцен-
дентним або мовою, а й новим медіа (почасти лінгвістичним, почасти праг-
матичним), який є не більш, ніж фікцією, конструктом. Це спосіб репрезен-
тації, що має вельми серйозну онтологічну функцію: буття суб’єкта як homo 
mediatus засвідчується його присутністю в мережі. Відповідно, творчість 
митця, так само як і його внутрішній світ, будуть сприйняті, якщо він ви-
являтиме активність у дигітальній культурі.
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В статье рассмотрены особенности художественных практик и специфика 
существования произведений искусства в цифровой парадигме культуры. Характе-
ристика авторских художественных стратегий в интерактивном локусе бытия 
составляет научную новизну работы и позволяет сделать вывод: интерактивное 
медийное пространство существенно изменило конфигурацию художественной 
деятельности в поле культуры; будучи проекцией дигитальной онтологии реаль-
ности и получив неограниченный доступ к коммуникации, художник экспонирует 
прежде всего творческий процесс, предоставляет информацию о творении и соб-
ственном квазибытии, избегая схожести и анонимности. 
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The paper aims to discuss the features of art practices and the specifics of art work 
existence in the digital culture paradigm. The research methodology is determined by the 
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heuristic potential of art and cultural philosophic studies in digital culture combined with 
the communicative and existential analytics. The characteristics of author’s individual art 
strategies in the interactive locus of existence is the scientific novelty of the work and al-
lows us to conclude that the interactive media landscape has considerably changed the 
configuration of art work in culture. Being the projection of the digital ontology of reality 
and having received unlimited access to communication, an artist primarily demonstrates 
creative workflow, provides information on the creation and his or her own quasi-existence, 
avoiding similarity and anonymity. Sometimes process documentation is more important 
than art itself and it can replace an artwork. Contemporary art is represented not only by 
finished products (“objects”), but also by relations (the frequency of participatory prac-
tices, performance, life experience of the epoch when the artwork was created). These 
relations enable to implement new rationalization. Owing to the above practices, an artist 
and a viewer are both actively involved in the creative process of converging design, con-
tent and logic of artwork development. The contemporary reality is mediated not only by 
transcendent or language, but also by new media (partially linguistic, partially prag-
matic), being merely fiction, or construct. This is the way of representation that has fulfills 
a serious ontological function: the subject existence as a homo mediatus is verified by his 
or her presence in the network. Accordingly, artist’s creativity, as well as his internal world, 
will be perceived if he is proactive in digital culture.

Keywords: digital culture; contemporary art; creative process; digital paradigm; 
quasi-existence; performance.
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ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»

Визначено характеристики «гібридної війни» та особливості її прояву в інфор-
маційному просторі України. Розкрито базові загрози інформаційній безпеці вітчиз-
няного суспільства в умовах гібридного протистояння. Досліджено сутність інфор-
маційної зброї та напрями її застосування під час «гібридної війни». Проаналізова-
но характер небезпек і негативних впливів суб᾽єктів гібридних атак у соціальних 
мережах.

Ключові слова: інформаційна безпека; гібридна війна; загрози інформаційній 
безпеці; інформаційна зброя; інформаційний простір; духовна безпека.

Постановка проблеми. Інформаційна безпека в сучасних умовах є важ-
ливою складовою національної безпеки держави як цілісної системи. Особ-
ливої актуальності проблематика інформаційної безпеки набуває під час 
«гібридних воєн». Останніми роками наша країна зіткнулася з різноманіт-
ними загрозами, зокрема спрямованими на інформаційно-комунікаційну 
сферу. Цілком очевидно, що захист національних інформаційних ресурсів, 
інформаційно-культурного простору України передбачає нівелювання низ-
ки загроз та викликів, що обумовлені розпочатою проти нашої держави 
«гібридною війною». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інформаційної без-
пеки українського суспільства в умовах «гібридної війни» набула свого 
висвітлення в низці публікацій. Зокрема, автори ґрунтовного дослідження 
за редакцією В. Горбуліна показали багатоаспектність феномену «гібридної 
війни», розкрили його характерні риси та особливості. Системне розуміння 
сутності інформаційної безпеки та інформаційних загроз на сучасному ета-
пі вітчизняного державотворення представлене в наукових працях О. Дани-
льяна, О. Дзьобаня, Ю. Калиновського, Є. Мануйлова та ін. У свою чергу, 
Г. Шевченко розмірковує про взаємозв’язок інформаційної та духовної без-
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пеки, визначаючи основні загрози в ціннісному, ментальному та культурно-
му вимірах. Науковці Т. Кравченко та Я. Деркаченко зосередили увагу на 
особливостях застосування соціальних мереж у «гібридній війні» проти 
України, визначивши характер та засоби негативного впливу на інформа-
ційну безпеку вітчизняного суспільства.

Формулювання цілей. Метою нашої наукової розвідки є визначення 
основних загроз та викликів інформаційній безпеці українського суспільства 
в умовах «гібридної війни».

Виклад основного матеріалу. Для реалізації окресленої мети виокреми-
мо сутнісні характеристики «гібридної війни». Фахівці констатують, що 
«гібридну війну» в загальному вигляді розуміють як воєнні дії, що здійсню-
ють шляхом поєднання мілітарних, квазімілітарних, дипломатичних, інфор-
маційних, економічних та інших засобів із метою досягнення стратегічних 
політичних цілей. Специфіка такого поєднання полягає в тому, що кожний 
із військових і невійськових способів ведення гібридного конфлікту засто-
совується у воєнних цілях та використовується як зброя. Перетворення на 
зброю (weaponization) відбувається не тільки в медійній сфері. Так само 
в прямому сенсі в ролі зброї, яка завдає ураження різного рівня системам 
противника, застосовуються всі інші невійськові засоби ведення гібридної 
війни [1. с. 19].

Одним з основних засобів ведення «гібридної війни» є так звана інфор-
маційна зброя, яка за своєю ефективністю та наслідками становить значну 
загрозу для будь-якої держави, втягнутої в гібридне протистояння, для Укра-
їни зокрема. На думку дослідників, інформаційна зброя – це інформа-
ція (дані), які є засобом ведення інформаційних воєн і призначення яких 
полягає в зміні системних якостей об’єкта інформаційного впливу за допо-
могою прихованих установок на здійснення задуманих користувачем інфор-
маційної зброї дій. Напрями і приклади використання інформаційної зброї 
є такі: 

− порушення, пошкодження або модифікація інформаційних ресурсів 
і знань людей про самих себе та про середовище яке їх оточує; 

− здійснення впливу на суспільну думку та позицію політичної еліти; 
− завдання шкоди протилежній стороні дипломатичними засобами; 
− пропагандистські, психологічні та підривні акції у сфері культури й по-

літики; 
− дезінформація; 
− чутки, створені навмисно; 
− упровадження в ЗМІ своїх прибічників для проведення підривних ак-

цій; 
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− проникнення в комп’ютерні мережі та системи управління базами да-
них, зараження комп’ютерних систем вірусами, навмисне введення різного 
роду помилок у програмне забезпечення об’єкта; 

− інформаційна підтримка дисидентських та опозиційних рухів [2, 
c. 332]. 

Необхідно зазначити, що інформаційна зброя особливо ефективно діє 
проти тієї країни, яка знаходиться в кризовому стані, у суспільній свідомос-
ті якої панує ціннісна амбівалентність, соціально-політична невизначеність. 
Застосування інформаційної зброї стає особливо дієвим, коли у державі 
спостерігається протистояння між політичними силами, наявною є криза 
моральної та правової свідомості, слабкою патріотично налаштована еліта 
у всіх сферах суспільного життя [3, c. 149]. 

Застосовуючи інформаційну зброю, суб᾽єкти агресії здійснюють постій-
ні атаки, спрямовані на інформаційно-комунікаційний простір нашої країни. 
За оцінками вітчизняних експертів із проблем інформаційної безпеки, що 
сформовані на основі аналізу іноземного впливу на інформаційний медіа- 
і кіберпростір України, існують ознаки реальних загроз для нашої держави. 
Про це свідчать такі основні тенденції:

− цілеспрямоване формування окремими іноземними державами нега-
тивного міжнародного іміджу України;

− активізація критики вищого державного керівництва України;
− здійснення низкою зарубіжних країн потужного інформаційного тиску 

на Україну з метою спонукання українського керівництва до прийняття ви-
гідних для цих країн рішень у внутрішньо та зовнішньополітичній сферах;

− посилення інформаційних заходів із перешкоджання реалізації Украї-
ною її зовнішньополітичного курсу та спонукання її до участі в проектах, 
які в сучасних умовах не вигідні нашій державі;

− дискредитація нашої держави як конкурента у сфері міжнародного 
військово-технічного співробітництва; 

− зростання для України загроз кібернетичних атак, що обумовлено по-
явою нових, більш досконалих зразків кібернетичної зброї [4, с. 128].

З точки зору науковців, розуміння інформаційної безпеки має включати 
не тільки захист інформаційних ресурсів суспільства, держави та людини, 
а й збереження ціннісних аспектів історичної пам᾽яті, культурних традицій, 
специфічного національно-етнічного способу життя українського народу. 
У цьому контексті дослідники ведуть мову про захист інформаційного су-
веренітету нашої країни, розуміння якого вбирає в себе правові, політичні, 
ціннісно-культурні, безпекові й інформаційні процеси в державі. Цілком 
логічно, що програми з інформаційної безпеки спрямовані насамперед на 
захист інформаційного суверенітету держави [5, с. 17].
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Аналізуючи характер загроз інформаційній безпеці українського сус-
пільства в аксіологічному вимірі, фахівці наголошують на необхідності 
посилювати духовну безпеку нашої держави. Духовна безпека, на наше 
переконання, безпосередньо корелюється з інформаційною безпекою і пе-
редбачає захист національних цінностей, культури, ментальних особливос-
тей українського народу.

У цьому сенсі Г. Шевченко зауважує, що серед загроз духовній безпеці 
є конфліктність та інтелектуалізація суспільства, яка не збігається з мораль-
ним удосконаленням особистості та супроводжується руйнацією національ-
ної культури, національної науки, освіти і виховання. На його думку, збере-
ження духовної безпеки суспільства і кожної людини можливе завдяки 
слідуванню національно-культурним традиціям, їх примноженню Духом 
відповідальності, віри в справедливість, Людської гідності і чесності, висо-
кої моральності і краси. Фундаментом духовної безпеки може бути духовна 
культура і духовні цінності, які створюють архітектуру духовності особис-
тості. Можна з упевненістю сказати, що найважливішими духовними цін-
ностями суспільства є культура, наука, освіта та виховання, які підносять 
людину на вищий щабель її життєдіяльності, сприяють формуванню цінніс-
ного світогляду, духовного світу, системи духовно-моральних ідеалів, які 
дозволяють особистості в будь-яких життєвих ситуаціях залишатися люди-
ною духовною і впевнено тримати духовний стрижень [6, с. 367–368].

Продовжуючи наведену логіку і спираючись на дослідження О. Дзьо-
баня, варто виокремити декілька основних груп загроз інформаційній без-
пеці України. Перша група пов᾽язана з бурхливим розвитком нового класу 
зброї – інформаційної, яка здатна ефективно впливати і на психіку, свідо-
мість людей, і на інформаційно-технічну інфраструктуру суспільства й ар-
мії. Друга група інформаційно-технічних загроз для особистості, суспіль-
ства й держави − це новий клас соціальних злочинів, заснованих на 
використанні сучасної інформаційної технології (махінації з електронними 
грошима, ком п’ютерне хуліганство тощо). Третя група інформаційно-тех-
нічних загроз – електронний контроль за життям, настроями, планами 
громадян, політичних організацій. Четверта група інформаційних загроз – 
використання нових інформаційних технологій у політичних цілях [7, с. 174].

Необхідно зазначити, що існуючі загрози інформаційній безпеці України 
значно посилюються у зв᾽язку з низкою проблем функціонування інформа-
ційного простору нашої держави, які набули іншого виміру під впливом 
«гібридних атак». Зокрема, до головних негативних чинників, які зумовлю-
ють сучасний стан українського інформаційного простору фахівці відносять 
такі: 
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– відсутність чіткої скоординованої державної інформаційної політики 
за умов наявності й активного виконання кількох, на жаль, недостатньо 
скоординованих державних програм за такими напрямами, як інформатиза-
ція, формування і захист національного інформаційного ресурсу і простору 
тощо; 

– інвестування інформаційних структур (як державних, так і приватних) 
за «залишковим принципом» унаслідок економічних причин; 

– експансія в Україну зарубіжних виробників інформаційної продукції, 
що об’єктивно переважають національні за якістю продукції, економічними 
можливостями, а також застосовують агресивну ринкову стратегію; 

− недостатній професійний рівень працівників інформаційної сфери, 
недоліки вітчизняної системи їхньої підготовки (особливо це стосується 
електронних ЗМІ та нових інформаційних, зокрема глобальних систем); 

− технічне відставання інформаційної інфраструктури і її повна залеж-
ність від постачання іноземної техніки, занепад вітчизняної телекомуніка-
ційної промисловості [8, с. 130].

Безсумнівно, реалії «гібридної війни» вимагають від держави та структур 
громадянського суспільства більш системних, скоординованих та стратегіч-
но спрямованих дій щодо зміцнення внутрішніх підвалин інформаційної 
безпеки України.

Як справедливо зазначає У. Ільницька, Україна стала об’єктом інформа-
ційно-психологічних впливів, операцій, війн, а її інформаційна безпека 
опинилася під загрозою. Можна констатувати, що: 

1) український інформаційний простір є незахищеним від зовнішніх не-
гативних пропагандистсько-маніпулятивних впливів і стає об’єктом інфор-
маційної експансії;

2) у світовому медіапросторі відсутній український національний ін-
формаційний продукт, що поширював би об’єктивну, неупереджену та ак-
туальну інформацію про події в Україні. Як наслідок, світова громадськість 
відчуває брак інформації або отримує її з інших джерел, які часом дезін-
формують, надають викривлену, спотворену, неповну інформацію. Водно-
час проти України активно застосовується потужний медіа-ресурс, здійсню-
ється експансія іноземних суб’єктів на ринку інформаційних послуг, 
активізуються негативні інформаційні впливи, які спрямовані на викривлен-
ня реальності, заниження міжнародного іміджу держави; 

3) діяльність вітчизняних ЗМІ щодо систематичного, об’єктивного ви-
світлення фактів, подій та явищ є недостатньою та позбавлена стратегіч-
ного планування; інформаційно-комунікативна політика України у сфері 
національної безпеки потребує невідкладного перегляду та удосконален-
ня [9, с. 130].
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Як демонструє практика «гібридної війни», розв᾽язаної проти України, 
одним з важливих каналів негативного впливу на суспільну свідомість 
стали соціальні мережі, за допомогою яких розповсюджувалася і розпо-
всюджується фейкова інформація, здійснюється антиукраїнська агітація 
і пропаганда. 

Так, на думку Т. Кравченко, в мережевих спільнотах проявляються не-
гативні риси, які впливають на ціннісний світ людини та суспільства, що, 
у свою чергу, відбивається на якісних показниках інформаційної безпеки 
держави. До таких негативних рис фахівці відносять такі:

− невпевненість у інформаційній безпеці особистих даних у мережі;
− право державних структур на перегляд інформації акаунтів соціальних 

мереж;
− інформаційні технології створюють можливість руйнування життєво-

го світу людей і їх життєвих пріоритетів і цінностей, залучення свідомості 
людей у небезпечну для психіки віртуальну реальність, тоді як інформація 
набуває статусу всезагальної цивілізаційної цінності, значного, життєво 
важливого ресурсу суспільства і держави [10, с. 57].

Соціальні мережі як інструмент ведення «гібридної війни» є особливо 
небезпечними, оскільки, по-перше, охоплюють велику кількість користува-
чів із різним соціальним статусом, по-друге, у мережевих спільнотах при-
сутній достатньо високий рівень довіри до окремих суб᾽єктів, що дозволяє 
здійснювати латентний маніпулятивний вплив на об’єкт інформаційної 
атаки, і по-третє, інформація у мережі (в тому числі й негативного змісту) по-
ширюється хвилеподібно й може бути по-різному інтерпретована користу-
вачем. 

З точки зору Я. Деркаченко, для досягнення цілей у соцмережах за осно-
ву беруться спеціальні маніпулятивні технології та бойові технології ін-
формаційних війн. У соцмережах, як у найбільш довірчому каналі спілку-
вання, особливу небезпеку становлять сугестивні технології. При цьому 
сугестивний вплив полягає саме в навмисній організації такого впливу 
з наперед заданою метою, що не обов᾽язково ґрунтується на достовірній 
інформації. Його ефективність є особливо дієвою в соцмережах з огляду 
на специфіку такого виду спілкування. Адже ця специфіка полягає в зовні 
абсолютно вільному, добровільному сприйнятті інформації, що переконує 
самим форматом довірливого спілкування і вже не потребує логічних ар-
гументів чи мотивів. І сам об’єкт сугестивного впливу приймає ті чи інші 
рішення немов би добровільно, та не усвідомлює свого підкорення зовніш-
ньому впливу. Такого виду технології можуть торкатися нервово-психічних 
процесів і соціальних уявлень, настанов, суспільних норм, цінностей, ду-
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мок, а також індивідуальної самосвідомості користувачів інтернет-ресур-
сів [11, с. 55].

В українських реаліях боротьба з дезінформацією в соціальних мережах 
стала справою не тільки державних органів, а й волонтерських, громадських 
організацій, які змогли організувати спротив «гібридним атакам», посилив-
ши таким чином інформаційну безпеку країни.

На переконання вітчизняних експертів, в умовах сьогодення ефективною 
виявилася модель взаємодії держави в галузі інформаційної безпеки з гро-
мадськими організаціями і волонтерськими проектами, наприклад «Інформ-
напалм», «СтопФейк», «Детектор медіа» та ін. Тому нормативно-правове 
регулювання процедур залучення громадських організацій до діяльності 
державних органів у інформаційній сфері визначає напрям підвищення 
ефективності функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки 
держави у соціальних інтернет-сервісах [12, с. 125].

В умовах перманентного «гібридного протистояння» Україна поступово 
напрацьовує дієві методи боротьби з інформаційними загрозами, але при 
цьому існує низка проблем організаційного, інституційного, технічно-кому-
нікаційного, правового, економічного та іншого характеру. 

Науковці доводять, що подальші зусилля інтеграції Української держави 
в європейську цивілізаційну спільноту потребує створення системи інфор-
маційної (зокрема, кібернетичної) безпеки України, яка повинна мати на-
ступальну спрямованість як із питань захисту, так і просування національних 
інтересів. Реалізація такої системи, на думку вітчизняних фахівців, перед-
бачає такі напрями:

розробка й удосконалення нормативно-правової бази у сфері інформа-
ційної безпеки, яка на сьогодні є фрагментарною та не повною мірою від-
повідає існуючим потребам;

створення (визначення) керівного та координаційного органу системи 
інформаційної безпеки України у структурі державних органів виконавчої 
влади; 

визначення (уточнення) переліку суб’єктів підтримання інформаційної 
безпеки, їхніх функцій, завдань і повноважень, для чого необхідно внести 
відповідні зміни до чинного законодавства України; 

проведення досліджень та визначення потреб у технічному, фінансовому 
кадровому забезпеченні функціонування системи з метою прийняття рішен-
ня стосовно розробки відповідної цільової державної програми або внесен-
ня змін до чинних цільових державних програм; 

активізація заходів у Міністерстві оборони України та Генеральному 
штабі Збройних Сил України зі створення власної системи інформаційної 
безпеки, яка має стати складовою національної системи інформаційної без-
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пеки, а також розробки відповідної нормативно-правової бази в ме жах реа-
лізації Концепції забезпечення інформаційної безпеки Міністерства обо-
рони та Збройних Сил України [13, с. 64].

Висновки. Таким чином, сучасні загрози інформаційній безпеці україн-
ського суспільства в умовах “гібридної війни” мають різноспрямований 
характер і проявляються в комунікаційно-технічній, ціннісній, політико-
правовій, соціально-економічній та інших сферах. Існування цих загроз 
обумовлено як зовнішніми негативними впливами, так і внутрішніми чин-
никами нестабільності. Виходячи з вищенаведеного попередження та ніве-
лювання загроз інформаційній безпеці українського суспільства потребує 
від Української держави розробки й комплексного втілення низки програм, 
посилення співробітництва з міжнародними та регіональними безпековими 
структурами тощо.
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ «ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

Определены характеристики «гибридной войны» и особенности ее проявления 
в информационном пространстве Украины. Раскрыты базовые угрозы информа-
цион ной безопасности украинского общества в условиях гибридного противостоя-
ния. Исследована сущность информационного оружия и направления его применения 
во время «гибридной войны». Проанализирован характер угроз и негативных воз-
действий субъектов гибридных атак в социальных сетях.
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THREATS TO INFORMATION SECURITY OF UKRAINIAN SOCIETY 
UNDER THE CONDITIONS OF “HYBRID WAR”

Problem setting. In the present conditions, information security is an important com-
ponent of national security of the state as a whole system. During the “hybrid wars”, in-
formation security issues become especially relevant. In recent years, our country has faced 
a variety of threats, including those which aimed at the information and communication 
sphere.

Recent research and publications analysis. The problem of information security of 
the Ukrainian society in condition of the “hybrid war” has been covered in a number of 
publications. In particular, authors of a thorough study, edited by V. Gorbulin, showed the 
multifaceted nature of phenomenon of the “hybrid war” and revealed its characteristic 
features and peculiarities. The systematic understanding of the essence of information 
security and information threats at the present stage of national state formation is pre-
sented in the scientific works of O. Danilian, O. Dzoban, Y. Kalynovsky, E. Manuilov and 
others. In its turn, G. Shevchenko reflects on the interconnection of information and 
spiritual security, identifying major threats of value, mental and cultural nature.

Paper objective. The purpose of our scientific research is identifying the major threats 
and challenges to the information security of Ukrainian society in the “hybrid war”.

Paper main body. One of the main means of conducting a “hybrid war” is the so-called 
information weapon, which in its effectiveness and consequences poses a significant threat 
to any state involved in hybrid confrontation, particularly for Ukraine. It should be noted 
that information weapons are especially effective against a country in crisis, where the 
public consciousness is dominated by value ambivalence, socio-political uncertainty. The 
use of information weapons becomes especially effective when there is a confrontation 
between political forces in the state, there is a crisis of moral and legal consciousness, and 
a weak patriotic elite in all spheres of public life. Understanding the information security 
should include not only the protection of information resources of society, the state and 
individual, but also the retention of valuable aspects of historical memory, cultural tradi-
tions, specific national and the ethnic way of life of Ukrainian people. In this context, re-
searchers talk about protection of the informational sovereignty of our country, the under-
standing of which absorbs the legal, political, value-cultural, security and information 
processes in the country.
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Conclusions of the research. Thus, present threats to the information security of 
Ukrainian society in condition of the “hybrid war” have multidirectional nature and ap-
peared in communication, technical, value, political, legal, socio-economic and other 
spheres. The existence of these threats is caused by both external negative influences and 
internal instability factors.

Keywords: informational security; hybrid war; threats to information security; infor-
mation weapons; information space; spiritual security.
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В И М О Г И
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ  

«ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО. СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ,   
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ»

Загальні правила подання статей
Мови статті – українська, англійська, російська; обсяг – 10–15 аркушів (до 30 тис. 

знаків), включаючи рисунки, таблиці, графіки та бібліографію. 
Для публікації статті необхідно подати до редакції:
рукопис статті, роздрукований, вичитаний і підписаний усіма авторами (1 при-

мірник у форматі А4);
електронний варіант статті на магнітному носієві;
рецензію доктора/кандидата наук за фахом видання (для статей докторів наук 

рецензія не подається); 
витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до дру-

ку або рецензію доктора наук за фахом видання (для авторів поза НЮУ імені Ярос-
лава Мудрого);

розширену (від 2000 до 3000 знаків із пробілами) анотацію статті англійською 
мовою в електронному й паперовому вигляді; англомовний варіант має включати всі 
обов’язкові структурні елементи статті (постановка проблеми, аналіз останніх до-
сліджень і публікацій, формулювання мети статті, виклад основного матеріалу до-
слідження, висновки з даного дослідження) (зразок – див. додаток 1). Розширена 
анотація входить до загального обсягу статті;

ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Інтернет 
на офіційному сайті Університету (nlu.edu.ua), збірника (http://fil.nlu.edu.ua), Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової 
Електронної Бібліотеки (РФ) (www.elibrary.ru) (додаток 3);

3. Рукописи статей проходять обов’язкову процедуру рецензування членами 
редколегії. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, повертати їх на 
доопрацювання, скорочувати й редагувати. 

Технічні вимоги
Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD шрифтом Times 

New Roman, кегль 14 із міжрядковим інтервалом 1,5 з берегами: ліворуч – 3 см, пра-
воруч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см.

При підготовці рукопису не слід користуватися для форматування тексту пробі-
лами, табуляцією тощо; не слід використовувати в тексті колонтитули, користувати-
ся автоматичними та ручними переносами.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра 
таблиць редактора Word, формули необхідно готувати в редакторі формул Microsoft 
Equation Editor 2.0.
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Використання в тексті статті сканованих або сфотографованих фрагментів (схем, 
рисунків, таблиць тощо) не допускається.

Вимоги щодо оформлення статті (зразок оформлення – див. додаток 2):
у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
наступний рядок (шрифт Times New Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом 

1,0; вирівнювання по центру) – відомості про автора (співавторів) мовою статті: 
прізвище, ім’я, по батькові (шрифт напівжирний, курсив), науковий ступінь, вчене 
звання, повна назва посади, установи, де працює чи навчається автор (співавтори) 
(у називному відмінку); місто, де розташована організація, вказується, якщо в її на-
зві відсутнє посилання на нього; країна; e-mail автора, ORCID ID (шрифт звичайний, 
прямий);

нижче по центру наводиться назва статті мовою статті (шрифт Times New 
Roman, кегль 14 з міжрядковим інтервалом 1,0, напівжирний, великими літерами).

Якщо стаття містить матеріали досліджень, отримані в межах грантів, цільових 
програм, фундаментальних або прикладних досліджень за рахунок видатків держав-
ного бюджету або при фінансовій підтримці інших установ, рекомендуємо вказува-
ти цей факт у виносці до заголовка статті. Такі роботи заслуговують на особливу 
увагу та схвалення журналів, що включені до наукометричних баз. Наприклад:

* Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Філософські та філософсько-
правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистос-
ті» (№ державної реєстрації 0111u000968).

далі – анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5–7 слів) мовою статті 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, міжрядковий інтервал 1,0); 

далі – текст статті шрифт: Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 
(див. вимоги щодо структури тексту статті);

далі – список використаної ЛІТЕРАТУРИ джерела мовою оригіналу (див. ви-
моги до списку використаної літератури);

далі – під заголовком REFERENCES транслітерація бібліографічного опису 
джерел.

Слід звернути увагу: 
а) транслітерувати бібліографічний опис джерел, написаних українською мовою, 

необхідно згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 
«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://zakon3. 
rada.gov.ua/laws/show/55–2010-%D0 %BF); 

б) бібліографічний опис джерел, написаних іншими мовами, що використовують 
кириличний алфавіт, необхідно транслітерувати латинськими літерами (http://www. 
slovnyk.ua/services/translit.php та http://www.translit.ru). 

далі – відомості про автора (співавторів) російською мовою, якщо українська 
є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті: прізвище, ім’я, 
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по батькові (шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний, курсив, міжрядковий 
інтервал 1,0), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади, установи, де пра-
цює чи навчається автор (співавтори) (у називному відмінку); місто, де розташована 
організація, вказується, якщо в її назві відсутнє посилання на нього; країна (шрифт 
Times New Roman, кегль 12, прямий, міжрядковий інтервал 1,0); 

нижче по центру наводиться назва статті російською мовою, якщо українська 
є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті (шрифт Times 
New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0, напівжирний, великими літерами);

далі – анотація обсягом до 50 слів і ключові слова (5–7) російською мовою, якщо 
українська є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті 
(шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0).

Якщо англійська є мовою статті, то після списку використаної літератури дода-
ються відомості про автора (співавторів) та назва статті, анотація і ключові слова 
українською і російською мовами. Розширена анотація надається українською мовою.

Вимоги щодо тексту статті
Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний характер, 

відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 
15.01.2003 р. № 7–05/1.

Структура тексту наукової статті: 
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 

проблеми і на які спирається автор статті, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в даному 

напрямі. 

Вимоги до списку використаної літератури
Заголовок «ЛІТЕРАТУРА» (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по 

центру). 
Використана література подається мовою оригіналу загальним списком за по-

рядком її згадування в тексті (шрифт Time New Roman, кегль 12, вирівнювання по 
ширині, міжрядковий інтервал 1,0).

Література оформлюється згідно з українським стандартом бібліографічного 
опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 



складання. Київ, 2016) (зразок оформлення – http://nauka.nlu.edu.ua/download/plaw_
downloads/dodatok_3.pdf  ).

Робота редакції з авторами
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди з авто-

ром (авторами).
Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія.
Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів статей. За 

зміст і достовірність наведеної в статтях інформації відповідальність несуть автори 
статей.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не реєстру-
ються й не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правильність і достовірність 
викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених 
у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).
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Додаток 1

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Danilyan Oleg Gennadievich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, 
Head of Philosophy Department, Yaroslav Mudryi National Law University, 

Kharkiv, Ukraine

SYNERGETIC INTERPRETATION OF SOCIETY DEVELOPMENT

Problem setting (Постановка проблеми) It is not surprising that in recent 
years social scientists have intensified discussions on further scenarios for the 
development of mankind. …….

Recent research and publications analysis (Аналіз останніх досліджень 
і публікацій) In the modern social science, many research works have been de-
voted to synergetics. The basic ideas of synergetics, as we know, are set forth in 
the works by R. Keller, G. Nikolis, I. Prigozhin …….

Paper objective (Формулювання цілей) The purpose of the article – is an 
analysis of the synergetic interpretation of social cycles as cycles of self-organi-
zation of society. ……

Paper main body (Виклад основного матеріалу) One of the most productive 
areas in this context is the synergetic interpretation of social cycles of self-orga-
nization that arise as a consistent development of the logic of various phases of 
ordering social systems inherent in the very nature of these systems ……

Conclusions of the research (Висновки) Thus, summarizing, we should note 
that the general course of the cyclical dynamics of society, revealed in the relevant 
conceptions, does not contradict the synergetic vision of social evolution, since 
together with the features of determinism and predictability it includes the features 
of nonlinearity, stochasticity and unpredictability. …….

Keywords (ключові слова): social self-organization; dissipative social pro-
cesses; ordering; cyclicity.

Переклад здійснено: ________П.І.Б., посада, установа, печатка
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Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 141.316.3

Данильян Олег Геннадійович, доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії, Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна 
e-mail: abcdef1234@ukr.net, ORCID ID: 0000-0000-0000-0000

СИНЕРГЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВИТКУ 
СУСПІЛЬСТВА*1

Показано, що загальний перебіг циклічної динаміки суспільства не су-
перечить синергетичному баченню соціальної еволюції, оскільки містить 
у собі моменти нелінійності …………………..

Ключові слова: суспільна самоорганізація; дисипативні соціальні про-
цеси; упорядкування; циклічність.

Постановка проблеми. Останнім часом вчені-суспільствознавці акти-
візували обговорення подальших сценаріїв розвитку людства …….

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній соціальній на-
уці багато досліджень присвячено проблемам соціальної синергетики, основ-
ні ідеї якої викладені у працях Р. Келлера, І. Пригожина …..

Формулювання цілей. Метою статті є здійснення аналізу циклів само-
організації суспільства з точки зору їх синергетичної інтерпретації …….

Виклад основного матеріалу. Одним із найбільш продуктивних напря-
ків у контексті досліджуваної проблеми є синергетична інтерпретація со-
ціальних циклів самоорганізації ………

Висновки. Таким чином, синергетичне бачення соціальної еволюції 
передбачає циклічну динаміку суспільства в сукупності з рисами детермі-
нізму та передбачуваності …….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образо-

вании: монография / изд. 2-е, испр. Москва: URSS. ЛКИ, 2008. 230 с. 

*  Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Філософські та філософсько-правові 
проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості» (№ державної 
реєстрації 0111u000968).
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2. Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества. Луганск: Копи-
центр, 2005. 200 с.
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1. Budanov, V. G. (2008). Metodologiya sinergetiki v postneklassicheskoy nauke i v 
obrazovanii. Moscow: URSS. LKI [in Russian]. 

2. Vagurin, V. A. (2005). Sinergetika evolyutsii sovremennogo obschestva. Lugansk: 
Kopitsentr [in Russian].

Данильян Олег Геннадиевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии, Национальный юридический 

университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Показано, что общий ход циклической динамики общества не противоречащей 
синергетическом видению социальной эволюции, поскольку включает в себя моменты 
нелинейности, стохастичности и непредсказуемости …………………

Ключевые слова: общественная самоорганизация; диссипативные социальные 
процессы; упорядочение; цикличность.
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Додаток 3

Редакційній колегії 
збірника наукових праць 
«Вісник Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого. 
Серія: Філософія, філософія права, 
політологія, соціологія»
від_____________ П. І. Б. _________________ 
місце роботи, посада_____________________
науковий ступінь, вчене звання _____________ 
Телефон_______________ 
e-mail ____________________

Ліцензійна згода на публікацію
№ _____ від ___________

Прошу розглянути питання про можливість публікації моєї статті
«_______________________+______(назва)__________________________»  

у фаховому наукометричному збірнику наукових праць «Вісник Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія 
права, політологія, соціологія».

З порядком розгляду та умовами опублікування статей ознайомлений, пого-
джуюся.

Гарантую, що матеріали, запропоновані для публікації:
– створені мною особисто;
– є оригінальними і раніше не публікувалися в інших друкованих виданнях;
– не знаходяться на розгляді для публікації в інших друкованих виданнях.
Даю згоду на видання статті в паперовій формі та розміщення повного тексту 

статті в електронній формі в мережі Інтернет на офіційних сайтах Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (nlu.edu.ua), збірника (fil.nlu.
edu.ua), Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (www.nbuv.gov.
ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) (www.elibrary.ru).

« __ » ____________ 201__ р.
_______________ / підпис, прізвище, ініціали 
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