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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДи ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТА 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

У статті зроблено спробу висвітлення концептуальних аспектів розгляду інте-
граційних процесів права й інформації у процесі становлення інформаційного сус-
пільства. Підкреслюється, що структурні елементи моделі інформації мають само-
стійне категоріальне правове значення. Як категорія права інформація відображає 
ознаки життєвих ситуацій у їх конкретних образах, що надає їй правового значен-
ня. Обґрунтовується, що взаємозумовленість, розвиток та інтеграція інформації 
і права як суспільних явищ привело до активного впливу інформації й пов’язаних 
із нею структур на правову систему, що зумовило пізнання нових закономірностей 
у розвитку юриспруденції. також продемонстровано, що правова система не менш 
активно реагує на сучасні інформаційні реалії шляхом внутрішньої рефлексії й само-
розвитку в бік забезпечення правопорядку в інформаційній сфері.

Ключові слова: інформація, право, інформаційні процеси, інформаційна сфера, 
інформаційне право.
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Постановка проблеми. У XXI ст. інформаційний критерій стає не просто 
індикатором популярності, він набуває системотворчого значення для всіх без 
винятку сфер людської життєдіяльності. Інформація як феномен, що створює 
новий стан суспільства, сприймається як основа «нової цивілізаційної хвилі». 
На рівні соціальної практики інформаційна складова наявна в усіх основних 
галузях суспільного життя і проявляється надзвичайно різноманітно. Специ-
фічною рисою інформаційної сфери сучасного суспільства є її багатовимірний 
характер і її слід розглядати і як окремий сектор політики, і як чинник її мо-
дернізації, і як джерело потужних соціокультурних трансформацій [1].

На сучасному етапі формування інформаційного (цифрового) суспільства 
помітно зростає затребуваність інформаційного супроводу будь-якої діяль-
ності. Ця тенденція пов’язана як із інтенсифікацією соціальних комунікацій, 
потребою суспільних субʼєктів орієнтуватися у стрімко зростаючих потоках 
інформації, так і з необхідністю забезпечення представленості результатів 
діяльності в інформаційному просторі, постійним аналізом ефективності 
такого представлення і необхідністю права, як соціального регулятора, опе-
ративно реагувати на стрімкі інформаційні процеси. Відповідно, інформа-
ційна складова діяльності не лише зберігає свою актуальність, набуває, 
у світлі нинішніх інноваційних процесів, додаткової затребуваності, а й 
породжує цілу низку проблем, пов’язаних з інтенсивністю інформаційних 
обмінів, інфраструктурою складових забезпечення доступу до інформацій-
них ресурсів тощо.

Цілком очевидно, що «інформаційний градус» розвитку суспільства стає 
вимірником і для основних інститутів системи права. Стан суспільства, яке 
знаходиться у стані, близькому до інформаційного, вже сьогодні вимагає від 
правової системи динамічного випереджального розвитку, прояву накопиче-
ного доктринального інтелектуального потенціалу, енергії юридичної думки 
і комплексної організації правового забезпечення інформаційної сфери.

Як справедливо зазначає С. Сунегін, проблеми правового регулювання 
сучасного інформаційного суспільства випливають, з одного боку, з подвій-
ного характеру інформаційного простору, що включає в себе реальну та вір-
туальну складові, а з іншого – з об’єктивної неможливості застосовувати 
традиційні форми охорони та захисту правопорядку в межах цифрової форми 
інформаційного простору, у якій відбуваються фактично такі ж самі соціаль-
но та юридично значущі акти, як і в реальному житті (вчиняються правочини, 
укладаються договори, підписуються документи, замовляються продукція, 
роботи та послуги, здійснюються розрахунки та платежі тощо). Водночас 
надзвичайної актуальності нині набувають питання визначення саме концеп-
туальних підходів до забезпечення правового регулювання інформаційного 
суспільства, особливо його віртуальної або цифрової складової, поведінка та 
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діяльність у межах якої, по суті, має анонімний характер, завдяки якому у гло-
бальному інформаційному просторі де-факто сформувалися власні «правила 
гри» [2, с. 235–236].

Отже, зростає усвідомлення важливості проблем правового регулювання 
суспільних інформаційних відносин, зокрема узгодження принципово різних 
підходів до концептуального вирішення життєво важливих питань.

Результати аналізу останніх досліджень і публікацій свідчать про те, 
що окремі спроби усвідомлення й вирішення проблем кореляції права й ін-
формації вибірково знаходять віддзеркалення в доробках сучасних дослід-
ників, у вітчизняних і міжнародних документах та нормативних правових 
актах. Проте їх фундаментальне правове наукове узагальнення й осмислен-
ня ще попереду. Теоретичного дискурсу й наукового вирішення чекають 
і проблеми розуміння інформації, ролі та ступеня її впливу на правову дій-
сність у цілому.

Метою статті є висвітлення концептуальних аспектів розгляду інтегра-
ційних процесів права й інформації у процесі становлення інформаційного 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. Так званий «кібернетичний» період розвит-
ку вітчизняної науки (1960–1970-ті рр.) відзначений дослідженнями в царині 
кібернетики і впливу її ідей на розвиток права. До кінця 1980-х рр. така ак-
тивність уповільнилася. Швидше за все, це пояснюється перехідним періодом 
інформатизації до сучасного її стану. У названий перехідний час вже позна-
чився інтерес правознавців до тематики правового забезпечення інформацій-
них процесів, пов’язаних з упровадженням комп’ю терних технологій у реаль-
ному секторі економіки. Перші спроби наукового аналізу були рідкісними, 
а позиції учених-правознавців – результатом генезису ранніх доктрин, що 
переважно походять з тих окремих галузей юриспруденції, які було найбільше 
пов’язано із забезпеченням функціонування автоматизованих інформаційних 
систем.

Лише до кінця 1990-х рр. наукова рефлексія цієї проблеми набула най-
більшої активності, коли стали затребуваними концептуальні позиції право-
знавців, коли цифрові технології значно змінювали траєкторію руху суспіль-
ства в інформаційний бік. Саме в цей час почала формуватися самостійна 
галузь наукових знань, пов’язаних із правовим забезпеченням інформаційної 
сфери. Вітчизняна правова наука теж не лишилася осторонь цієї проблема-
тики [3–5].

У зв’язку з цим порушуються перші суто наукові проблеми інформацій-
ного права (щодо його виокремлення в галузь права та місця інформаційно-
го права в системі правових знань). Разом із ними виникають і питання за-
гальнонаукового розуміння суті знань у царині правового забезпечення 
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інформаційної сфери. У той же час після офіційного визнання «інформацій-
ного права» динаміка наукових досліджень у сфері правового забезпечення 
наростала і продовжує наростати. Ця обставина ще більше загострила про-
блему існування загальних теоретичних підстав наукових досліджень, спря-
мованих на організацію правопорядку в інформаційній сфері суспільних 
відносин.

Відомо, що ідеї коеволюції (спільного розвитку в рамках системи взаємо-
дії) стали парадигмою природних і соціальних наук на рубежі XX–XXI ст. 
Історія становлення й розвитку двох явищ цивілізації у формі коеволюції 
інформації та права представляє інтерес для дослідника у двох ракурсах. 
З одного боку, в аспекті впливу інформації і пов’язаних із нею систем на пра-
вову дійсність, під якою тут розуміється вся реальна дійсність на макрорівні 
правової сфери як наочної сфери людської діяльності (юридична наука, по-
зитивне право, правозастосування і юридична культура), тобто вся сукупність 
правових феноменів. Ця проблема розглядається в рамках пошуку нових за-
собів мобілізації правової системи, у межах інформаційної парадигми як 
сукупності поглядів на розв’язання правових питань крізь призму інформа-
ційних знань, перш за все впливу знань про природу інформації на формуван-
ня й реалізацію права в цілому [6, с. 9]. З іншого боку, становлення й розвиток 
у формі коеволюції інформації і права розглядається в сенсі правового впли-
ву на інформаційну сферу.

Перший з указаних аспектів дослідження проблем інтеграції цих двох явищ 
відображає достатньо істотний момент розвитку правової науки, який роз-
глядався переважно в межах кібернетичних основ у юриспруденції в період 
розквіту кібернетики (1950–1970-ті рр.). Тоді спостерігався інтерес право-
знавців до кібернетичних проблем права, досліджувалися закономірності 
природи правової інформації і прояви їх у правовій системі [7–8].

До кінця 80-х рр. минулого століття склалася стійка правова доктрина 
стосовно основ впливу інформаційних систем на право. На її основі було 
сформовано основні положення прикладної науки «правова інформатика» як 
різновиду міждисциплінарної науки інформатики. У її рамках не тільки роз-
глядалися прикладні проблеми розвитку інформаційних систем у правознав-
стві, але і формувався новий різновид правової інформації – її електронна 
форма. Тоді активно розвивалися процеси інформаційного забезпечення 
правотворчості й упроваджувалися системи інформатизації законотворчих 
органів на різних рівнях, а також створювалися прикладні інформаційні тех-
нології формування, зберігання й використання електронної правової інфор-
мації. Наприклад, на початку 1990-х рр. на пострадянському просторі ви-
никли довідкові правові системи. Правові системи на той час являли собою 
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електронні добірки текстів нормативних актів. Однією з перших такою сис-
темою в Україні був «Автоматизований довідник із зовнішньої торгівлі “Пер-
ший помічник”», створений у 1990 р. та спрямований на задоволення інфор-
маційних потреб великої кількості дрібних підприємців, які в ті роки вели 
активну торговельну діяльність із близьким зарубіжжям. Пізніше з’явились 
інші спеціалізовані й загальнозаконодавчі системи.

Увага правознавців до проблем пошуку прояву закономірностей інформа-
ції, системного упорядкування інформаційних відносин у правовій сфері 
і вирішення прикладних завдань у рамках правової інформатики, як і раніше, 
не слабшає [9–13]. Цьому сприяє упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у юридичну діяльність. Прийняті за останні роки різні цільові 
програми й концепції інформатизації провідних юридичних організацій (су-
дової системи, митної служби, органів юстиції та ін.) тільки підтверджують 
відзначену тенденцію.

Разом із тим особливістю інформаційної епохи розвитку суспільства є ство-
рення необхідних методологічних і правових бар’єрів негативним наслідкам 
масової інформатизації й упровадження високих технологій. У зв’язку з цим 
правове забезпечення інформаційних процесів і виникаючих при цьому сус-
пільних відносин неухильно зростає. З початку 90-х рр. минулого століття 
разом із динамічним розвитком законодавства, спрямованого на реалізацію 
цієї мети, тривав активний процес становлення й розвитку нової галузі право-
вої діяльності, пов’язаної з правовим забезпеченням інформаційної сфери. 
Цьому сприяла ціла низка чинників. По-перше, у зв’язку зі створенням нового 
покоління електронно-обчислювальної техніки і високотехнологічних швид-
кісних засобів передачі інформації значно зросла можливість отримання й ви-
користання великого обсягу інформації в коротші проміжки часу.

По-друге, перший чинник активно вплинув на створення умов включення 
масивів інформації в реальний сектор економіки. Повсюдне упровадження 
засобів автоматизації в управлінський процес дало змогу переводити необ-
хідну інформацію з традиційних паперових носіїв в електронний вигляд. При 
цьому зросли швидкості оброблення інформації й ефективність управління 
суспільними процесами. Таким чином, сформовані електронні масиви інфор-
мації у вигляді баз даних (інформаційних ресурсів) у найбільш зручній формі 
їх використання стали виконувати самостійну забезпечувальну роль в управ-
лінських процесах разом з іншими видами ресурсів (сировинними, фінансо-
вими, кадровими тощо). Повсюдна матеріалізація інформаційного ресурсу 
спричинила відособлення людської діяльності та формування самостійного 
виду суспільних відносин із приводу використання інформації.

По-третє, інформація у вигляді баз даних як об’єкт права в електронній 
формі при введенні її в економічний оборот опинилася поза межами тради-
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ційного правового регулювання. Специфічність такого об’єкта пов’язано 
з особливістю функціонування технічних засобів обробки інформації, з пере-
творенням інформації в її електронний символ (сигнал) і назад в читаний 
вигляд. Відзначена особливість робить уразливим електронний документ для 
копіювання та порушення його цілісності. Будь-яка сукупність і форми тра-
диційних правових умов (правовий режим) використання електронного виду 
інформації як об’єкта права вже не може створити ефективного механізму 
правового регулювання суспільних відносин, що виникають із приводу таких 
об’єктів. На жаль, юридична наука, незважаючи на велику кількість дослі-
джень у сфері правової кібернетики, не мала у своєму розпорядженні достат-
нього потенціалу для вирішення проблеми правового забезпечення форму-
вання й використання електронного документа. Незважаючи на звернення 
окремих правознавців до теми науково-технічного прогресу, наукових уза-
гальнень, які б розкривали вплив науково-технічної революції на правове 
регулювання соціальних відносин, вони не проводили. Таке становище у пра-
вовій науці продовжується й донині. Тому суспільством була затребувана 
принципово інша сукупність правових засобів впливу на новий вид діяльнос-
ті суб’єктів права, що стрімко розвивається, пов’язаний із формуванням, об-
робкою й використанням електронних форм інформації, сучасних високотех-
нологічних телекомунікаційних систем її передачі та зберігання.

По-четверте, нові форми, що стрімко розвиваються, і різновиди інфор-
маційної людської діяльності значно відставали від традиційної свідомості. 
Розрив між інформаційними потребами в новій «цифровій епосі» і менталь-
ністю суспільства динамічно збільшувався в міру розвитку масової інформа-
тизації. Цей чинник сприяв появі нового типу порушень (порушень ціліснос-
ті інформації і доступу до неї), шкідливий характер яких був несумісним зі 
звичайними правопорушеннями. Разом із цим виник новий клас правових 
проблем, пов’язаних з попередженням і боротьбою з комп’ютерними право-
порушеннями.

Зусилля правознавців і вчених у сфері комплексного дослідження інфор-
маційних систем дозволили створити правові концепції, спрямовані на фор-
мування правових умов реального сектора інформатики.

До початку 1990-х рр. поступово стала формуватися нова галузь законо-
давства для регулювання принципово нового типу суспільних відносин, 
пов’язаних з інформацією і процесами інформатизації. На той час його прий-
нято було називати «законодавством у сфері інформатизації», а пізніше – «ін-
формаційним законодавством». Характерною особливістю його стало те, що 
норми права в нормативних правових актах нерідко були за своєю природою 
різними, інформаційне законодавство переважно мало комплексний характер, 
поєднуючи риси публічного і приватного права.
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Принципово важливим для інформаційного законодавства, на наш погляд, 
є максимально адекватне віддзеркалення правової інформаційної дійсності. 
У кращому разі воно повинне мати випереджальний характер правового ре-
гулювання інформаційних за характером суспільних відносин, для того щоб 
норми права створювали ефективний правовий режим використання нових 
форм інформації та функціональних напрямів інформаційної діяльності. Од-
нак цим критеріям сучасне інформаційне законодавство ще не відповідає.

Паралельно з формуванням інформаційного законодавства проводилися 
дослідження з метою узагальнення закономірностей діяльності людини, сус-
пільства і держави в інформаційній сфері та її правового забезпечення [14–16]. 
Завдяки їх дослідженням, зокрема, було створено основи для формування 
нової самостійної галузі юриспруденції – інформаційного права.

Таким чином, інтеграційні процеси розвитку інформації і права та вплив 
пов’язаних із цими явищами систем одна на одну проходять по відособлених 
один від одного методологічних каналах. Інформаційні системи впливають 
на право в рамках загальної теорії права і правової інформатики, у предмет 
наукових досліджень яких включено закономірності природи і розвитку ін-
формації у правовій системі. Право, у свою чергу, покликане здійснювати 
активний вплив на інформацію і пов’язані з нею системи всім своїм арсеналом 
засобів, до складу яких входять практично всі галузі права, і в першу чергу 
інформаційне право. Розрізнення, що проводиться в підходах до інтеграції 
вказаних явищ, має не лише практичне, але й методологічне значення.

Річ у тому, що в перші роки незалежності України проблеми правового за-
безпечення процесів інформатизації за аналогією з радянською традицією 
нерідко розглядалися в рамках правової кібернетики і правової інформатики, 
змішуючи при цьому два різних за своєю природою методологічних підходи. 
Розглядаючи, наприклад, проблеми правової інформатики та правової кіберне-
тики, автори одночасно розглядають і питання правового регулювання інфор-
маційних процесів, і навпаки: описуючи проблеми правового забезпечення 
інформатизації, розглядають питання предмета правової інформатики [3; 17–18].

Імовірно, пояснення такого дуалізму позиції авторів робіт з правової кі-
бернетики можна знайти в тому, що вони досліджували багато проблем право-
вої системи крізь призму теорії управління, а тому й розглядали проблеми 
правового забезпечення інформаційних процесів у суміжній для інформацій-
ного права науковій дисципліні.

Метою розгляду інтеграційних процесів інформації і права ми ставимо 
створення теоретичних умов для диференційованого підходу при проведенні 
досліджень проблем спільної дії названих феноменів у сучасну епоху. Вбача-
ється, що обидва ракурси є однаково важливими для правової науки, оскільки 
дають можливість досліджувати з різних позицій правову дійсність.
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Правова інформатика дає змогу більш комплексного й усебічного дослі-
дження наявної сфери інформаційного права, оскільки об’єкти інформаційних 
відносин мають глибоке природничо-наукове коріння (електронна інформація, 
комп’ютерні технології, цифрові лінії зв’язку тощо). Яким би не був ракурс 
дослідження, умовно кажучи, інформаційно-правовий або право-інформацій-
ний (залежно від того, яке явище розглядається як реципієнт), проте вони 
повинні розглядатися окремо один від одного. Щобільше, у цієї багатоаспект-
ної проблеми (коеволюції права й інформації) є ще і прикладні рівні. Напри-
клад, освітній, коли він розглядається як навчальна дисципліна, а в її рамках 
стан невизначеності в питаннях методу вивчення предмета, як уявляється, 
повинно бути зведено до мінімуму. Межі навчальної дисципліни (будь то 
правова інформатика або інформаційне право) повинні мати чіткіші контури, 
аніж при дослідженні тієї ж наявної царини на науковому рівні [6, с. 12].

Висновок про загальність формули інформації і значення її природних 
властивостей, на жаль, ще не було в найбільш розгорненому вигляді набли-
жено до правової системи, хоча окремі спроби застосування у праві інформа-
ційних (більшою мірою – кібернетичних) методів дослідження робилися не 
один раз. Вони описані в юридичній літературі, та й у наш час вчені продов-
жують висловлюватися з приводу інформаційного значення правової системи 
і її підсистем.

Одним із перших, хто дійшов однозначного висновку про наявність у пра-
ва інформаційних ознак, був А. Венгеров. Ним були здійснені відповідні до-
слідження і описання. По суті, саме він першим висунув гіпотезу про інфор-
маційну природу права, а не тільки про наявність окремих інформаційних 
ознак у правових явищах. Свої попередні висновки про роль інформації 
А. Венгеров зробив, аналізуючи інформаційні й кібернетичні підходи до ви-
вчення проблем природи управління. Далі, досліджуючи природу правової 
інформації й використовуючи у вказаному сенсі інформаційний підхід до 
правових норм, він транслював його значення для «вивчення механізму дії 
права і ефективності правових норм», для «вивчення каналів, по яких право 
надходить до своїх адресатів і впливає на них за допомогою змісту» [19, с. 51].

«Інформаційний підхід у праві, – підкреслював А. Венгеров, – дозволяє 
пізнавати й реалізовувати в цій царині загальноінформаційні закономірності 
та в підсумку, дозволить створити інформаційну природу права. Тим самим 
вольова теорія права, у межах якої основна увага звертається на генезис пра-
ва, на детермінацію норм соціально-економічним змістом, на способи і форми 
вираження в законах волі пануючого класу, буде доповнена інформаційною 
теорією права, тобто вченням про інформаційну природу права» [19, с. 51].

На жаль, гіпотетичні висновки А. Венгерова не знайшли подальшого роз-
витку. Цьому, очевидно, були свої причини. Історичні умови того часу теж 



19

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

треба враховувати, адже тоді інформація ще не набула такого значення, як 
нині, через нерозвиненість комп’ютерних засобів її обробки, а також техно-
логій і швидкості передачі користувачам. Проте методологічне значення ви-
сновків А. Венгерова є надзвичайно важливим, і сьогодні вони набувають 
особливої актуальності.

Необхідно підкреслити, що в період розквіту кібернетики багато юристів, 
ідучи в ногу з часом, брали участь у дискусіях з приводу проблем кібернети-
ки й інформатики у праві, вивчали проблеми співвідношення управління та 
права, використання кібернетичних методів у дослідженні проблем права.

Так, С. Алексєєв ще у 80-х рр. минулого століття відзначав інформаційну 
функцію як канал впливу права на суспільне життя. Останнім часом його по-
зиція і погляди на «інформаційні умови існування й реалізацію властивостей 
права», на зовнішній «інформаційний знак» функціонування права і на діа-
лектику «співвідношення внутрішньої й зовнішньої його форм, яке вимагає 
подальшої поглибленої розробки», а також на використання природничо-на-
укових методів аналізу існуючих і пошуку нових правових засобів стають усе 
більш значущими й помітними для дослідників [20, с. 179–181].

Автори сучасних наукових доробків дедалі частіше звертають увагу на 
використання комплексних, зокрема інформаційних, методів у пошуку нових 
засобів правового забезпечення сучасної сфери суспільних відносин, оскіль-
ки вони дозволяють розкривати додаткові грані природи права і його роль 
у соціокультурній дійсності [21–27].

У різний час проводилися фундаментальні дослідження проблеми взаємо-
зумовлених змін права й інформації з використанням інформаційного й кому-
нікативного підходів при описанні природи права.

Спеціальні дослідження інформаційної картини права провів Ю. Кудряв-
цев. Звертаючись до цієї теми, автор пояснив цінність інформаційного під-
ходу пізнання правових явищ таким чином: «Він дозволяє наче поєднати 
в рамках загальної моделі різнорідні явища – право, управління, правосвідо-
мість, правозастосовну діяльність і підвести їх своєрідний спільний знамен-
ник – інформацію. Це дозволить у теорії створити досить струнку модель цієї 
системи, побачити раніше непомітні зв’язки й закономірності, а на практиці 
(враховуючи можливість кількісного вираження інформаційних характерис-
тик) розраховувати в майбутньому оптимальний «режим» функціонування 
тієї або іншої підсистеми, зокрема – права» [8, с. 6–7].

Головним стрижневим елементом, у якому виявляються основні інформа-
ційні ознаки права, на думку Ю. Кудрявцева, є правові норми – основні носії 
інформації, що міститься в нормах права. Основною сполучною ланкою, між 
інформацією і правом, таким чином, є норми права. Автор наводить їх головну 
інформаційну ознаку: «Норми права з інформаційної сторони – це відомості 



20

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

про належну, дозволену (а також стимулюючу) або заборонену поведінку 
людей, про умови, у яких така поведінка може або повинна здійснюватися, 
нарешті, про несприятливі наслідки невиконання вимог держави» [8, с. 6].

Інформаційна властивість права виявляється в тому, що дія правової ін-
формації як відомостей розглядається в рамках правового регулювання, коли 
вони сприймаються і розуміються. У логічній схемі «регулювати – означає 
інформувати» міститься також одна з головних інформаційних властивостей 
права. Вольові державно-владні розпорядження (воля держави), знаходячи 
так звану «плоть», як підкреслює Ю. Кудрявцев, виражаються зовні як ін-
формація, а сам процес «видання державою правових розпоряджень, дове-
дення їх до відома адресатів – це процес виробництва й передачі правової 
інформації, покликаної впливати на свідомість, а через неї – і на поведінку 
людей» [Там само, с. 16].

Важливе значення має також висновок автора про те, що «норми права – 
це, у відомому сенсі, образи, моделі реальної поведінки людей, призначені 
для їх майбутньої реалізації». У цьому він вбачає найважливіші інформацій-
ні й гносеологічні риси права. Вольовий і образний характер норм права 
виявляється і у тому, що вони є результатом відображення інформації про 
суспільство на різних рівнях свідомості: на рівні законодавця і на рівні осо-
бистості [Там само, с. 16–28]. Підкреслюючи абстрактність і образність 
правової інформації, він виділяє в ній основне, тому в інформаційному пла-
ні вона є узагальненою моделлю нескінченної кількості конкретних, одно-
типних відносин. «Система правових норм, таким чином, – це інформація, 
що прой шла складний, багатоступінчатий шлях від відображення різнома-
нітності соціальної системи, через переробку й оптимізацію (і приріст до неї 
накопичених знань) до втілення у правових нормах у завершеному вигляді, 
тобто у вигляді «програми дій» [Там само, с. 31].

Одним словом, Ю. Кудрявцев у своєму дослідженні виділив головні ін-
формаційні ознаки правової норми як різновиду інформації, чим і підтвердив 
коеволюційний процес розвитку права й інформації.

Використовує інформаційний підхід у дослідженні проблем теорії права 
й А. Малько. Зокрема, він проаналізував природу інформації на основі відомої 
фундаментальної її властивості «подвійності», якої вона набуває при пере-
творенні в математичну форму представлення [28, с. 12–18].

А. Малько виявив наскрізне начало правової інформації, яке фіксує в нор-
мах права цей парний метод своєрідного кодування/декодування двох різних 
(полярних) типів правового регулювання суспільних відносин. Автор, таким 
чином, з одного боку, з успіхом продемонстрував можливості інформаційно-
го підходу у вирішенні проблем юридичної науки, а з іншого – підтвердив 
органічну єдність у розвитку права й інформації.
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Не менш важливі висновки робить і Д. Грибанов, досліджуючи теоретич-
ні проблеми динаміки суспільних відносин в інформаційній сфері. Проаналі-
зувавши природні властивості інформації, він дійшов висновку, що у правовій 
сфері багато процесів мають або інформаційну природу, або інформаційний 
характер. Це стосується змісту суспільних відносин, правозастосовної діяль-
ності, обігу інформації у процесуальній діяльності та при винесенні ухвали 
у справі тощо. Він, зокрема, зазначає, що якщо розглядати соціальне відно-
шення з позиції обігу інформації, то і право можна аналізувати як інформа-
ційну систему ідеального змісту й матеріальної форми, призначену для впо-
рядковування суспільних відносин, що є організованими процесами створен-
ня, обробки й руху спеціальної правової інформації [29].

Отже, є усі підстави констатувати, що інформація уже давно є об’єктом 
правового регулювання, принаймні з моменту формування «таємного» діло-
водства в епоху середньовіччя правителі держав регулювали порядок доступу 
до інформації, що мала важливе для управління значення. Як категорія права 
інформація відображає ознаки життєвих ситуацій у їх конкретних образах. 
Ця властивість інформації надає їй правового значення. Усвідомивши й вия-
вивши механізм формування інформації як реального моменту буття, можна 
описати та сформулювати деякі ознаки правил поведінки учасників інформа-
ційного процесу (у разі необхідності). Кожний із структурних елементів ін-
формації несе самостійне правове смислове навантаження.

Висновки. Таким чином, розглядаючи інформацію як філософсько-право-
ву категорію, можна констатувати, що в інформації як категорії ми виявляємо 
не окремі правові ознаки, властиві об’єкту права. Структурні елементи моде-
лі інформації мають самостійне категоріальне правове значення (електронний 
документ, комп’ютерна інформація, телекомунікаційне середовище, духовне 
середовище, об’єкти інтелектуальної діяльності).

Взаємозумовленість, розвиток та інтеграція інформації і права як суспіль-
них явищ привело, з одного боку до активного впливу інформації й пов’я заних 
з нею структур на правову систему, що зумовило пізнання нових законо-
мірностей у розвитку юриспруденції. З другого боку – правова система не 
менш активно реагує на сучасні інформаційні реалії шляхом внутрішньої 
рефлексії й саморозвитку у бік забезпечення правопорядку в інформаційній 
сфері.

Суть і складний структурний характер інформації, граничний рівень її 
узагальнення як категорії надає їй фундаментальної якості метакатегорії.

Враховуючи багатогранність терміна «інформація», наявність її філософ-
ської, соціальної, біологічної, технічної та інших складових не зовсім корект-
ним видається зведення юридичного визначення інформації в національно-
му законодавстві до суто побутового рівня – до термінів «дані» або «відомос-
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ті». Інформацію слід розглядати як базову фундаментальну категорію, а на 
рівні правового регулювання доцільно застосовувати такі основні терміни: 
«інформаційні відносини», «інформаційна діяльність», «інформаційні техно-
логії», «інформаційні ресурси», «інформаційні продукти», «інформаційні 
послуги», а також «дані» або «відомості».

ЛІТЕРАТУРА

1. Дубов Д. В., Ожеван М. А., Гнатюк С. Л. Інформаційне суспільство в Україні: 
глобальні виклики та національні можливості. Київ : НІСД, 2010. 29 с.

2. Сунегін С. О. Концепти «інформаційне суспільство» та «електронна держава»: 
питання правового забезпечення. альманах права. 2020. Вип. 11. С. 224–238.

3. Біленчук П. Д., Кравчук О. В., Міщенко В. Б., Пілюков Ю. О. Інформаційна ді-
яльність в правознавстві: стратегія управління розвитком наукових досліджень, 
інноваціями, консалтингом, моніторингом, системою трансферу технологій 
в урядових структурах, університетах, дослідницьких центрах і в приватному 
секторі. Київ : Наука і життя, 2007. 244 с.

4. Нестеренко О. В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних 
систем органів державної влади. Київ : Наук. думка, 2005. 628 с.

5. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності. Київ : 
Навч. книга, 2005. 640 с.

6. Дзьобань О. П. До проблеми коеволюції права й інформації. Інформація і право. 
2012. № 3 (6). С. 7–13.

7. Право и информатика : сб. ст. / под ред. Е. А. Суханова. Москва : Изд-во МГУ, 
1990. 143 с.

8. Кудрявцев Ю. В. Нормы права как социальная информация. Москва : Юрид. лит., 
1981. 144 с.

9. Данілʼян В. О. Крутько І. М., Колісников А. В. Філософсько-правові аспекти 
інформаційного суспільства. Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 152. С. 127–130.

10. Корж І. Ф. Аберація нормативно-правової інформації. Інформація і право. 2021. 
№ 1. С. 9–16.

11. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та осно-
ви інформаційної деліктології : монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, 
О. П. Дзьобань та ін. ; за заг. ред. проф. К. І. Бєлякова. Київ : КВІЦ, 2019. 344 с.

12. Енциклопедія соціогуманітарної інформології / координатор проекту та заг. ред. 
проф. К. І. Беляков. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т. 1. 472 с.

13. Енциклопедія соціогуманітарної інформології / координатор проєкту та заг. ред. 
проф. К. І. Беляков. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Т. 2. 436 с.

14. Брижко В. М., Швець М. Я. Нормативно-правові та методологічні засади упо-
рядкування інформаційних відносин : наук.-методол. посіб. / за ред. В. Тація. 
Київ : ПанТот, 2009. 322 с.

15. Брижко В. М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні 
та правові засади : монографія. Київ : ПанТот, 2012. 304 с.



23

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

16. Бєляков К. І. Інформація в праві: теорія і практика. Київ : КВІЦ, 2006. 118 с.
17. Жиляєв І. Б. Інформаційне право України: теорія і практика : монографія. Київ : 

Парламент. вид-во, 2009. 104 с.
18. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ю. С. Шемшученко 

(заг. ред.), І. С. Чиж (заг. ред.). Київ : Юрид. думка, 2006. 384 с.
19. Венгеров А. Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. Мо-

сква : Политиздат, 1978. 235 с.
20. Алексеев С. С. Избранное. Наука права. Общесоциальные проблемы. Публицис-

тика. Москва : Статут, 2003. 480 с.
21. Брижко В. М. Про концептуальні основи системного впорядкування суспільних 

відносин в інформаційній сфері України. Інформація і право. 2012. № 2 (5). 
С. 10–17.

22. Цимбалюк В. С. Інформатика як об’єкт правовідносин. Інформація і право. 2012. 
№ 1 (4). С. 108–112.

23. Золотар О. Свобода інформації в контексті концепції природного права. Правова 
інформатика. 2011. № 1. С. 12–16.

24. Буріло Ю. П. Про комплексну природу інформаційного права. Інформація і пра-
во. 2015. № 1. С. 47–54.

25. Селезньова О. М. Специфіка природи інформаційного права в контексті галузе-
вої приналежності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 
серія: Право. 2014. Вип. 26. С. 178–181.

26. Information society and information securitu / A. Getman (ed.), O. Danilyan, O. Dzeban, 
Y. Kalynovskyi. LAP Lambert Academic Publishing, 2021. 125 р.

27. Матвійчук Л. Нормативно-правове забезпечення науково-інформаційної діяль-
ності. бібліотечний вісник. 2021. № 3. С. 3–11.

28. Малько А. В. Двоичность юридической информации и язык законодательства. 
Правоведение. 1993. № 1. С. 12–18.

29. Грибанов Д. В. Ресурсы и правовое регулирование инновационной экономики. 
URL: https://www.studmed.ru/gribanov-d-v-resursy-i-pravovoe-regulirovanie-
innovacionnoy-ekonomiki_c1fbb0de8e9.html (дата звернення: 23.11.2021).

REFERENCES

1. Dubov, D. V., Ozhevan, M. A., Hnatiuk, S. L. (2010). Informatsiine suspilstvo v Ukraini: 
hlobalni vyklyky ta natsionalni mozhlyvosti. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

2. Sunehin S. O. (2020). Kontsepty «informatsiine suspilstvo» ta «elektronna derzhava»: 
pytannia pravovoho zabezpechennia. Almanakh prava ‒ Almanac of Law. Issue 11, 
224-238 [in Ukrainian].

3. Bilenchuk, P. D., Kravchuk, O. V., Mishchenko, V. B., Piliukov, Yu. O. (2007). Infor-
matsiina diialnist v pravoznavstvi: stratehiia upravlinnia rozvytkom naukovykh doslid-
zhen, innovatsiiamy, konsaltynhom, monitorynhom, systemoiu transferu tekhnolohii 
v uriadovykh strukturakh, universytetakh, doslidnytskykh tsentrakh i v pryvatnomu 
sektori. Kyiv: Nauka i zhyttia [in Ukrainian].



24

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

4. Nesterenko, O. V. (2005). Osnovy pobudovy avtomatyzovanykh informatsiino-anali-
tychnykh system orhaniv derzhavnoi vlady. Kyiv: Naukova dumka [In Ukrainian].

5. Systemna informatyzatsiia zakonotvorchoi ta pravookhoronnoi diialnosti. (2005). Kyiv: 
Navchalna knyha [in Ukrainian].

6. Dzoban, O. P. (2012). Do problemy koevoliutsii prava y informatsii. Informatsiia 
i pravo ‒ Information and law, 3 (6), 7-13 [in Ukrainian].

7. Pravo i informatika: sbornik statey / E. A. Suhanov (ed.). (1990). Moskva: Izd-vo MGU 
[in Russian].

8. Kudryavtsev, Yu. V. (1981). Normyi prava kak sotsialnaya informatsiya. Moskva: 
Yurid. lit. [in Russian].

9. Danilʼian, V. O., Krutko, I. M., Kolisnykov, A. V. (2020). Filosofsko-pravovi aspekty 
informatsiinoho suspilstva. Hileia: naukovyi visnyk ‒ Gilea: scientific bulletin, Issue 
152, 127-130 [in Ukrainian].

10. Korzh, I. F. (2021). Aberatsiia normatyvno-pravovoi informatsii. Informatsiia i pravo ‒ 
Information and law, 1, 9-16 [in Ukrainian].

11. Yurydychna vidpovidalnist za pravoporushennia v informatsiinii sferi ta osnovy infor-
matsiinoi deliktolohii. I. V. Aristova, O. A. Baranov, O. P. Dzoban et al. K. I. Bieliakov 
(ed). (2019). Kyiv: KVITs [in Ukrainian].

12. Entsyklopediia sotsiohumanitarnoi informolohii. K.I. Beliakov (ed). (2020). T. 1. Kyiv: 
Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

13. Entsyklopediia sotsiohumanitarnoi informolohii. K.I. Beliakov (ed). (2021). T. 2. 
Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

14. Bryzhko, V. M., Shvets, M. Ia. Normatyvno-pravovi ta metodolohichni zasady up-
oriadkuvannia informatsiinykh vidnosyn. V. Tatsii (ed). (2009). Kyiv: «PanTot» 
[in Ukrainian].

15. Bryzhko, V. M. (2021). Osnovy systematyzatsii informatsiinoho zakonodavstva: teo-
retychni ta pravovi zasady. Kyiv: «PanTot» [in Ukrainian].

16. Bieliakov, K. I. (2006). Informatsiia v pravi: teoriia i praktyka. Kyiv: KVITs [in Ukrai-
nian].

17. Zhyliaiev, I. B. (2009). Informatsiine pravo Ukrainy: teoriia i praktyka. Kyiv: Parla-
mentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

18. Pravove zabezpechennia informatsiinoi diialnosti v Ukraini. Yu. S. Shemshuchenko 
(ed), I. S. Chyzh (ed). (2006). Kyiv: TOV «Vyd-vo «Iurydychna dumka» [in Ukrai-
nian].

19. Vengerov, A. B. (1978). Pravo i informatsiya v usloviyah avtomatizatsii upravleniya. 
Moskva: Politizdat [in Russian].

20. Alekseev, S. S. (2003). Izbrannoe: Nauka prava. Obschesotsialnyie problemyi. Pub-
litsistika. Moskva: Statut [in Russian].

21. Bryzhko, V. M. (2012). Pro kontseptualni osnovy systemnoho vporiadkuvannia sus-
pilnykh vidnosyn v informatsiinii sferi Ukrainy. Informatsiia i pravo ‒ Information 
and law, 2 (5), 10-17 [in Ukrainian].

22. Tsymbaliuk, V. S. (2012). Informatyka yak obiekt pravovidnosyn. Informatsiia i pra-
vo ‒ Information and law, 1 (4), 108-112 [in Ukrainian].



25

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

23. Zolotar, O. (2011). Svoboda informatsii v konteksti kontseptsii pryrodnoho prava. 
Pravova informatyka ‒ Legal informatics, 1, 12-16 [in Ukrainian].

24. Burilo, Yu. P. (2015). Pro kompleksnu pryrodu informatsiinoho prava. Informatsiia 
i pravo ‒ Information and law, 1, 47-54 [in Ukrainian].

25. Seleznova, O. M. (2014). Spetsyfika pryrody informatsiinoho prava v konteksti haluze-
voi prynalezhnosti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Se-
riia: Pravo ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Right, Issue 
26, 178-181 [in Ukrainian].

26. Information society and information securitu (2021). A. Getman (ed.), O. Danilyan, 
O. Dzeban, Y. Kalynovskyi. LAP Lambert Academic Publishing.

27. Matviichuk L. (2021). Normatyvno-pravove zabezpechennia naukovo-informatsiinoi 
diialnosti. Bibliotechnyi visnyk ‒ Library Bulletin, 3, 3-11 [in Ukrainian].

28. Malko, A. V. (1993). Dvoichnost yuridicheskoy informatsii i yazyik zakonodatelstva. 
Pravovedenie ‒ Jurisprudence, 1, 12-18 [in Russian].

29. Gribanov, D. V. (2010). Resursyi i pravovoe regulirovanie innovatsionnoy ekonomiki. 
URL: https://www.studmed.ru/gribanov-d-v-resursy-i-pravovoe-regulirovanie-inno-
vacionnoy-ekonomiki_c1fbb0de8e9.html [in Russian].

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

университет имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

Дзебань Александр Петрович, доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии, Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

иНФОРМАЦиОННЫЕ ОСНОВАНиЯ ПРАВА КАК ЭЛЕМЕНТА 
СОЦиОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТи

в статье предпринята попытка освещения концептуальных аспектов рассмо-
трения интеграционных процессов права и информации в процессе становления 
информационного общества. Подчеркивается, что структурные элементы модели 
информации имеют самостоятельное категориальное правовое значение. Как ка-
тегория права информация отражает признаки жизненных ситуаций в их конкрет-
ных образах, что придает ей правовое значение. Обосновывается, что взаимообус-
ловленность, развитие и интеграция информации и права как общественных явлений 
привели к активному влиянию информации и связанных с ней структур на правовую 
систему, что обусловило познание новых закономерностей в развитии юриспруден-
ции. в свою очередь продемонстрировано, что правовая система не менее активно 
реагирует на современные информационные реалии путем внутренней рефлексии 
и саморазвития в сторону обеспечения правопорядка в информационной сфере.

Ключевые слова: информация, право, информационные процессы, информаци-
онная сфера, информационное право.
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INFORMATION FUNDAMENTALS OF LAW AS AN ELEMENT  
OF SOCIO-CULTURAL REALITY

The article attempts to highlight the conceptual aspects of the integration processes of 
law and information in the process of formation of the information society. It is emphasized 
that the structural elements of the information model have an independent categorical 
legal significance. As a category of law, information reflects the signs of life situations in 
their specific images, which gives it legal significance. It is substantiated that the interde-
pendence, development and integration of information and law as social phenomena has 
led to the active influence of information and related structures on the legal system, which 
has led to the knowledge of new patterns in the development of jurisprudence. In turn, it 
is demonstrated that the legal system is no less active in responding to modern information 
realities through internal reflection and self-development towards ensuring law and order 
in the information sphere.

Keywords: information, law, information processes, information sphere, information 
law.
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СОЦІОКУЛЬТУРНиЙ ВиМІР ІНФОДЕМІЇ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

визначено соціокультурну сутність інфодемії як фактора посилення соціальної 
нестабільності у глобальних процесах сучасності. Доведено, що розповсюдження 
масової культури та масової свідомості стало основою для появи інфодемії. Роз-
крито вплив стереотипів суспільної свідомості на процес розповсюдження дезін-
формації. Обґрунтовано, що інфодемія може бути складовою інформаційної та 
гібридної війн. Проаналізовано негативні наслідки інформатизації та комп’ютеризації 
суспільного життя у контексті розвитку критичного мислення, появи «кліпової 
свідомості» та гаджетозалежності.

Ключові слова: інфодемія, масова свідомість, масова культура, стереотипи 
суспільної свідомості, інформаційна війна, постправда.

Постановка проблеми. Сучасний світ пронизаний різноманітними інфор-
маційними потоками, які мають як позитивний, так і негативний вплив на 
суспільні відносини. Зокрема, у ХХІ ст. у зв’язку з прогресом інформаційно-
комунікаційних технологій можливості маніпулювати суспільною свідомістю 
значно зросли. Також в умовах гібридних та інформаційних війн збільшилась 
кількість дезінформації, яка сприяє посиленню соціальної турбулентності. На 
сьогодні вчені з різних галузей знань всебічно аналізують такий феномен, як 
«інфодемія», розглядаючи її наслідки для суспільних процесів у різних краї-
нах світу. З огляду на це потребують теоретичного осмислення такі актуальні 
питання, як соціокультурна природа інфодемії, вплив інфодемії на соціальні 
процеси, роль цього феномену в гібридному протистоянні на глобальному 
й локальному рівнях тощо.
© Калиновський Ю. Ю., Жданенко С. Б., 2022
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «інфодемія» почало 
використовуватись у науковій та публіцистичні літературі у зв’язку з панде-
мією коронавірусу. Одним з перших його застосовує Генеральний директор 
Всесвітньої організації охорони здоров’я Т. Гебреісус, характеризуючи інфо-
демію як хвильоподібне розповсюдження фейків щодо походження, базових 
характеристик та наслідків коронавірусної хвороби. У вітчизняному науково-
му дискурсі поняття «інфодемія» відобразилося в науковому доробку М. Оже-
вана. Для розуміння сутнісних та фактологічних характеристик інфодемії ми 
спирались на публікацію К. Дорошенко за назвою «Світові інтелектуали про 
наслідки пандемії коронавірусу для людства» та на аналітичні матеріали 
Укрінформу.

Для з’ясування соціокультурної природи інфодемії важливими були пуб-
лікації А. Чантурія, Н. Горбенко, О. Аронсон, А. Якімова, які всебічно проана-
лізували феномен «постправди» в контексті сучасних реалій. Проблемам 
масової свідомості, масової культури, розповсюдження соціальних стерео-
типів, як підгрунтя буття інфодемії, присвячено наукові праці М. Бутиріної, 
О. Гоймана, Л. Городенко, Л. Дротянко, С. Московічі, О. Рудакевича, А. Стад-
ника, П. Фельдмана.

Для розуміння сутності інфодемії крізь призму впливу інформаційно-ко-
мунікаційних технологій на людину й суспільство було використано науковий 
доробок С. Азізова, М. Антіпова, Г. Гича, А. Гриценко, М. Мателегі, Р. Пац-
лафа, К. Фрумкіна та ін.

Разом із тим у сучасних наукових дослідженнях недостатньо уваги приді-
ляється комплексному розумінню інфодемії в соціокультурному вимірі та 
розкриттю її впливу на посилення соціальної нестабільності у світі.

Формулювання цілей. У статті планується розкрити сутнісні характерис-
тики інфодемії у соціокультурному контексті та визначити її вплив на дина-
міку глобальної нестабільності.

Виклад основного матеріалу. Розповсюдження дезінформації за допо-
могою засобів масової інформації (ЗМІ) не є новим явищем, ця технологія 
впливу на індивідуальну та суспільну свідомість має давню історію. Але лише 
в інформаційному суспільстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. виникли якісно нові 
можливості акумулювати значні обсяги інформації, швидко їх транслювати 
до потрібної аудиторії й здійснювати таким чином корегуючий цілеспрямо-
ваний вплив на суспільні відносини окремих країн та регіонів. Як свідчать 
події останніх років, інформаційні потоки певного змісту й спрямованості 
є важливими чинниками можливої (і вже наявної) соціальної нестабільності 
в регіональних та глобальних процесах.

Аналізуючи інформаційно-комунікаційні фактори соціальної нестабіль-
ності, науковці фіксують значне збільшення й загрозливу систематичність 
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відтворення в засобах масової комунікації фейкової інформації. Даний процес 
отримав назву «інфодемія».

З точки М. Ожевана, інфодемія – це стрімке зростання кількості та масш-
табів поширення фейкової інформації [1]. На нашу думку, інфодемія – це одна 
з технологій гібридної війни, яка застосовується для «враження» суспільної 
свідомості дезінформацією з будь-якої суспільно значущої проблеми. Дане 
поняття виникає на тлі сучасної пандемії, боротьба з якою ускладнюється 
всілякими фейками.

«Ми не просто боремося з епідемією, ми боремося з інфодемією», – заявив 
генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Т. Гебреісус, 
легітимізувавши новий термін, що описує нашу реальність. Інфодемія – це 
лавина дезінформації, нагнітання й залякування, яка пов’язана з бажанням 
мас-медіа підняти власні рейтинги, також це розповсюдження псевдонаукових 
порад та інтерпретацій, що накриває світ і серйозно ускладнює боротьбу 
з реальною проблематикою зупинення та подолання хвороби [2].

У вітчизняному соціокультурному просторі (як і у світі загалом) набули 
розповсюдження інформаційні фейки, які посилили негативні наслідки пан-
демії та сприяли зростанню рівня соціальної турбулентності.

Дані для аналізу інфодемії в період пандемії відобразилися в публікації 
Укрінформу [3]. Ця публікація ґрунтується на дослідженнях таких організацій 
як «Інтерньюз-Україна», Інститут демократії ім. Пилипа Орлика, Громадянська 
мережа «ОПОРА», Український кризовий медіацентр, «По той бік новин», 
«Детектор медіа», «VoxCheck», Український інститут медіа та комунікації, 
«ТЕКСТИ.org.ua», «DFRLab» (проєкт цифрової експертизи провідного аме-
риканського аналітичного центру «Atlantic Council») та Представництво Єв-
ропейського Союзу в Україні. Отже, в Україні і світі з точки зору аналітиків 
вищенаведених структур поширюються такі фейкові меседжі:

1. Конспірологічні теорії. Це – брехня світового масштабу, яка активно 
і швидко поширюється в різних країнах, у тому числі й в Україні. Найбільш 
популярні наративи цієї групи такі: коронавірус – це вигадка, а міжнародні 
структури, що говорять про небезпеку вірусу, наживатимуться на українцях; 
коронавірус – це всесвітня змова; коронавірус – це спроба урядів контролю-
вати населення і зменшити його чисельність; коронавірус розповсюджується 
через технологію 5G; Білл Гейтс хоче чіпувати людей, щоб контролювати їх.

2. Неправдиві наративи, спрямовані на дискредитацію України як 
держави та української системи охорони здоров’я. Поширюються здебіль-
шого через проросійські медіа та проросійські політичні сили: Україна не-
здатна захистити своїх людей від пандемії; Україна не може надати вакцину 
своїм громадянам; на українцях «тестуватимуть» вакцину; Україна мала 
б використовувати російську вакцину «Sputnik V», але «зовнішнє управління» 
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не дає їй це зробити; реформа охорони здоров’я неефективна / провалилася; 
західне лобі резервує Україну як ринок для власних вакцин; українська вак-
цина – лише піар перед виборами; українська влада маніпулює коронавірус-
ною статистикою.

3. Неправдиві антивакцинальні наративи: уряд хоче всіх «заколоти» 
неякісною вакциною; політики / чиновники не говорять всієї правди про вак-
цину; «Ковішилд» неякісний, від нього відмовилися навіть африканські кра-
їни; вакцина спричиняє «мутації»; вакцина загрожує здоров’ю та життю, тому 
медики активно відмовляються від вакцинування; вакцинацією від COVID-19 
будуть контролювати населення.

4. Неправдиві наративи щодо лікування коронавірусу: маски / анти-
септики / безконтактні термометри не допомагають / шкодять; якщо людина 
перехворіла, у неї є імунітет; ПЛР-тести не призначені для визначення вірусу 
і є хибними; низка фейкових методів лікування та профілактики коронавіру-
су (парами горілки, настоянками, дихальними вправами чи полосканням во-
дою тощо).

5. Неправдиві дискримінаційні наративи: коронавірус створений штуч-
но китайцями; «китайський коронавірус».

На нашу думку, однозначно стверджувати, що всі вищеозначені наративи 
є фейковими не зовсім коректно, оскільки об’єктивних даних, що заперечують 
або підтверджують деякі з вищеозначених тверджень, не існує, наприклад про 
походження коронавірусу, про вплив нових вакцин на всі системи організму 
тощо. Тому ми пропонуємо класифікувати ці меседжі на фейкові, непереві-
рені (ймовірнісні) та гібридні (поєднують правду з неправдою).

Існування феномену інфодемії неможливе без соціокультурного та мен-
тально-історичного підґрунтя, оскільки дезінформація має сприйматися 
населенням як правда й не суперечити вже наявним настановам, міфам, 
оцінним судженням, що домінують у суспільній свідомості. Інфодемія ба-
зується на застосуванні різноманітних технологій маніпулювання суспіль-
ною думкою: починаючи від інформаційних «вкидів» відверто неправдивої 
інформації, закінчуючи «напівправдою» або «постправдою», яка не є пря-
молінійним обманом аудиторії, а передбачає поєднання правдивої інфор-
мації з неправдивою.

У «постправдивому світі» масова свідомість найчастіше розглядається як 
така, що характеризується неглибоким й поверховим трактуванням реальних 
подій. Представник мас бачиться посередньою пересічною людиною досить 
скромних інтелектуальних здібностей. Для такої людини часто є характерним 
споживацьке ставлення до оточення, поєднане з невисоким рівнем особистіс-
ної відповідальності, стереотипними мисленням і сприйняттям. Переважа-
юча нездатність до критичного осмислення реальності й культури призводить 
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до того, що людина маси має потребу не тільки в готовій інформації, але 
й часто в готових інтерпретаціях і оцінках. Доступні зразки, зрозумілі ідеали, 
ефективні моделі поведінки – усе це масова культура доносить до масової 
людини за допомогою стереотипів, шаблонів і кліше. Це є благодатним ґрун-
том для маніпулювання масовою свідомістю з боку зацікавлених соціальних 
груп і політичних сил [4, с. 5].

Людина, яка «задовольняється» постправдою є ідеальним об’єктом для 
суб’єктів інфодемії. Для розуміння коренів виникнення постправди визна-
чимо фактори, що вплинули на становлення цього феномену: властиві інди-
відууму та суспільству соціально-психологічні феномени, які зумовлюють 
неповне або викривлене сприйняття інформації; масова культура, що формує 
в людини та суспільства «альтернативну етику» з її проміжними стадіями між 
правдою та брехнею, виправданням брехні та перенесенням брехні з етично-
го до комічного поля; філософія та естетика постмодернізму, яка внесла в ма-
сову аудиторію уявлення про відносність моральних категорій, а також про 
їхню аморфність; політичні інститути, які використовували маніпулятивні 
технології, вплив на емоційну сферу, популістські ідеї, фальсифікації та де-
зінформацію. Усе це спричинило формування в аудиторії цинічного та недо-
вірливого ставлення до еліт, експертів і традиційних ЗМІ; старі та нові мас-
медіа, які перетворилися на канал для розповсюдження fakenews, маніпуляцій, 
пропаганди та емоційної напруги; інформаційні технології, які призвели до 
дезорієнтації індивіда в потоці інформації, розпаду аудиторії на інформацій-
но ізольовані спільноти, які значною мірою спростили процес розповсюджен-
ня недостовірної інформації [5, с. 25].

Вищеперераховані особливості розвитку людства в умовах інформаційно-
го суспільства сприяли поширенню постправди і як наслідок формували со-
ціокультурні передумови для інфодемії. Пересічний громадянин в інформа-
ційному суспільстві навчився «споживати» достатньо великі обсяги інформа-
ції, але не завжди зміг напрацювати належні навички для її критичного 
осмислення. Рівень медіаграмотності та медіакультури пересічних вітчизня-
них громадян залишається недостатнім, щоб ефективно протистояти фейковим 
повідомленням.

З цієї причини науковці констатують, що, хоч як це парадоксально, умо-
вою постправди є не недовіра, а відсутність усілякого сумніву, який також 
властивий природній настанові свідомості. Таким чином, можна припустити, 
що коріння постправди містяться у повсякденному житті, сприйнятті, фоно-
вих практиках, способах комунікації та поширення суджень. Тут важливо 
враховувати логіку масової культури, у якій істина, цінність та кліше вияв-
ляються практично нероздільні, а також особливості сучасної повсякденної 
«фонової» комунікації та «фонового» споживання. Масове суспільство спов-
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нене стереотипів, образів безперервно чинної нерефлексивної повсякден-
ності, до якої причетен кожен, але при цьому все перераховане вище, яке 
представлено в образі, створює відчуття тотальної фальші, симуляції, об-
ману [6, c. 12–13].

Масове суспільство (суспільство споживання), породжуючи певні симво-
лічні образи, симулякри, кліше, «реальність постправди», створює соціокуль-
турне тло для існування інфодемії. Людина стає інфозалежною, гаджетоза-
лежною, у неї виникає стійка потреба в новій інформації та користуванні 
пристроями, що її надають. При цьому правдивість інформації може відходи-
ти на другий план, головне, щоб вона вкладалась у кліше стереотипної свідо-
мості індивіда, соціальної групи або суспільства в цілому. Людина в суспіль-
стві споживання не завжди встигає (або не бажає) віднаходити правду, що 
зумовлене збільшенням інформаційних потоків, її неготовністю до критич-
ного аналізу повідомлень, байдужим ставленням до визначення істинності 
сприйнятих меседжів тощо.

Постправду в цьому контексті можна схарактеризувати як відтворення 
певних смислових конструкцій у вигляді стереотипів повсякденності. Існу-
вання сенсу як постправди парадоксальне. Це пов’язано з тим, що масовому 
суспільству більшу частину часу властиве мислення позакритичної, художньої 
чи наукової настанови, саме повсякденне мислення. Але повсякденність неод-
норідна і не зводиться до однозначних «раз і назавжди», зафіксованих розпо-
ряджень і норм. Навіть стереотипам властива деяка мінливість, яка рухається 
не лише глобальними історичними та культурними змінами, а й локальною 
щоденною взаємодією між людьми, групами, речами [7].

Інфодемія як явище соціокультурної реальності неможлива без розгалу-
женої системи масових комунікацій, які відтворюють, продукують й ретран-
слюють не тільки актуальну інформацію та знання, а й стереотипи суспільної 
свідомості, причому як позитивні, так і негативні.

На думку М. Бутиріної, засоби масової комунікації (ЗМК) реалізовують 
технології виробництва соціальних (надіндивідуальних) значень, експлуату-
ючи перманентну готовність людини до актуалізації масового компонента 
свідомості. Ефективність таких технологій визначає релевантність змістовно-
морфологічних ознак масової свідомості природі та формам комунікаційних 
повідомлень. Характерно, що свідомість людини як складна багаторівнева 
система, прагне до збереження гомеостазу, тобто відносно стабільного стану, 
який не припускає перманентного засвоєння нової інформації, сприйняття 
даних, що суперечать одне одному. Саме тому у природі людської свідомості 
закладено потребу зберігати та застосовувати відносно сталі когнітивні та 
конативні елементи – стереотипи. Розгляд масової свідомості в контексті 
масовокомунікаційної практики неодмінно включає в себе таке актуальне 
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питання, як медійна стереотипізація, що може бути увиразнено шляхом ме-
тодологічного опрацювання декількох аспектів. Серед них – з’ясування гене-
тичної спорідненості міфів та стереотипів як різних форм моделювання дій-
сності; вивчення генетичних витоків стереотипів у зв’язку з якісно-кількіс-
ними змінами параметрів інформаційної складової формування соціуму; 
розгляд механізму стереотипізації як різновиду категоризації соціальних 
об’єктів; визначення та розроблення методик застосування комунікаційного 
потенціалу стереотипів у висвітленні складних явищ дійсності; медіакритика 
«редукціонізму» в стереотипізації, який виявляється у фальсифікації при-
чинно-наслідкових зв’язків та застосуванні примітивних штампів, афоризмів, 
лозунгів, а також ідеологічній інверсії соціальних реалій. Стереотипи є ін-
струментом здійснення духовно-практичної діяльності мас-медіа, адже вони 
дозволяють транслювати знання з рівня спеціалізованої свідомості на рівень 
масової свідомості, здійснюючи відповідну адаптацію наукової, релігійної, 
ідеологічної картин світу до буденної картини світу [8, с. 20].

ЗМК явно показують тенденцію до спрощення сутнісних характеристик 
інформаційних повідомлень, «привчаючи» людину до поверхового сприйнят-
тя дійсності та до превалювання форми над змістом (гонитва за сенсаційніс-
тю, перевага емоційної компоненти повідомлення над раціональною тощо). 
Своєю чергою інфодемія можлива саме тоді, коли громадяни не прагнуть 
критично проаналізувати інформацію, сприймають інформаційні меседжі як 
факт буття (беззаперечна довіра до певних ЗМІ, «експертів»), не мають до-
статніх навичок щодо порівняння різних джерел інформації, є носіями низь-
кого рівня інформаційної культури та схильні до стереотипного, некритично-
го мислення.

О. Рудакевич доводить, що, враховуючи природу й істотні ознаки стерео-
типів, їх носіїв, об’єктів тощо, стереотипи можна типологізувати за такими 
ознаками:

а) за походженням: стихійні (результати народної творчості) і штучні (про-
дукти інформаційних технологій на замовлення політичних сил);

б) за суб’єктом чи носієм: індивідуальні та групові (класові, етнічні, регі-
ональні, загальнонаціональні);

в) за об’єктом: авто- і гетеростереотипи;
г) за сферами суспільного життя: політичні, соціальні, правові тощо;
д) за об’єктивністю, правдивістю: правдиві (істинні) та неправдиві (хибні);
е) за емоційним забарвленням: позитивні, негативні;
є) за формою буття: світоглядні, поведінкові; вербальні, образні;
ж) за тривалістю існування: коротко- й довготривалі [9].
З нашої точки зору, інфодемію також можна ідентифікувати як набір сте-

реотипів фейкового характеру, які були сформовані в суспільній думці в ре-
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зультаті поступального розвитку соціальної спільноти або навмисно включе-
ні в суспільну свідомість зацікавленими суб’єктами, наприклад ініціаторами 
гібридних та інформаційних війн. В умовах інфодемії відбувається «посяган-
ня» на сутнісні характеристики таких суспільнозначущих концептів (ціннос-
тей) як правда, справедливість, свобода, безпека тощо. Під час інфодемії 
смислове наповнення таких понять, як «правда», «істина», «факт дійсності», 
«реальність», втрачають своє первинне об’єктивне значення й набувають 
кон’юнктурного, субʼєктивного характеру.

Зокрема, семантика слова «правда» визначається вибором підходу до його 
інтерпретації. На переконання П. Фельдмана, подібних підходів може бути не 
менше п’яти:

1. Науковий підхід (правда-істина). З наукового погляду, правдою є те, 
що відповідає дійсності, не залежить від сприйняття суб’єкта і піддається 
верифікації. На переконання дослідників, наукова правда-істина не має нічо-
го спільного з суспільно-політичним життям, тим більше з публічним дис-
курсом ЗМІ.

2. Історичний підхід (правда-достовірність). Історія, на відміну від точних 
наук, перебуває у прямій залежності від інтересів правлячої еліти. Найбільш 
об’єктивною категорією історичного знання є сухий факт, який сам по собі – 
без його інтерпретації – нічого не означає. Якщо автентичність документів 
більш-менш піддається емпіричній перевірці, то визначення ступеня досто-
вірності подій минулого виявляється вкрай складним. Але навіть коли це 
вдається зробити, то часто неможливо встановити все різноманіття інтересів, 
рушійних сил і прихованих мотивів, що спричинили масштабні історичні 
звершення.

3. Аксіологічний підхід (правда-справедливість). Перше поняття лежить 
у площині науки, а друге – у сфері моралі та духовності. Суб’єктивна при-
рода духовних цінностей ставить категорію «справедливість» у тотальну 
залежність від панівної ідеології, соціальної структури суспільства, політич-
ної культури та сотні інших факторів, включаючи класову та конфесійну 
належність індивіда. У рамках аксіологічного підходу правдою прийнято 
вважати те, що є високоморальним з точки зору конкретної особистості, со-
ціальної групи, етносу чи цілої цивілізації. Непостійність, пластичність та 
надзвичайна варіативність людських уявлень про справедливість не дозво-
ляють зробити з цієї категорії надійний фундамент для боротьби з фейками 
та дезінформацією.

4. Прагматичний підхід (правда-вигода). Подібний підхід, що бере свої 
витоки у філософії Ч. Пірса, призводить до ототожнення правди з інтересами. 
У даному випадку питання об’єктивності суджень відходить на другий план, 
а чільне місце посідає практична користь від реалізації тієї чи іншої ідеї. 
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У системі сучасних міжнародних відносин правдивим вважається те, що від-
повідає національно-державним інтересам конкретних держав. З урахуванням 
наростання глобальної конфронтації та «реінкарнації» блокової системи 
мислення правлячих еліт одні й ті самі події трактуються різними країнами 
по-різному.

5. Юридичний підхід (правда-легальність). Цей підхід базується на чіткій 
нормативно-правовій диференціації категорій «правда» та «брехня». При його 
використанні фактор суб’єктивності зводиться до нуля, оскільки ставлення 
держави та суспільства до певних проблем визначається буквою закону [10, 
с. 139–141].

Отже, у соціокультурному контексті розповсюдженню інфодемії сприяє 
поширення масової культури та масової свідомості.

У сучасній філософській і науковій літературі окреслено такі характерні 
риси масової культури: висока проникливість, поточність виробництва, орі-
єнтація на масове споживання (спрямоване на пасивне сприйняття), розва-
жальність, комерціалізація, досить коротка тривалість життя продуктів масо-
вої культури, повторюваність образів та ідей, експлуатація іміджів і стерео-
типів, що створюються в її ж сфері, а також орієнтованість на маргінальну 
свідомість споживачів її продукції. Формами її вияву виступають сучасний 
кінематограф, поп- і рок-музика, телебачення, масова художня література, 
ЗМК – FM-радіо, мобільний зв’язок, інтернет-комунікації та комп’ютерні ігри 
тощо [11, с. 142].

Вочевидь, сама природа масової культури детермінує поширення інфоде-
мії, створюючи питоме тло для швидкого розповсюдження інформації серед 
різних категорій громадян. Масова культура сприяла формуванню певного 
типу людини-конформіста, яка є схильною до некритичного сприйняття дій-
сності, має достатньо високий рівень довіри до ЗМІ, схильна до навіювання 
й небажання системно та аргументовано обстоювати власну точку зору.

Як стверджують фахівці, масова людина майже втратила здатність раціо-
нально і критично мислити, аналізувати і вирізняти істину. У неї багато вра-
жень від енергійних і бездоказових тверджень, які мають привабливу й яскра-
ву обгортку та окреслюють досягнення певного бажання. Рекламний міф не 
має меж та особистісної спрямованості, оскільки звертається до великої та 
безликої множини людей. Він створює ілюзію, що за наявності умовного 
товару або послуги індивід буде щасливий. На думку французького науковця 
Г. Лебона, в історії видимість переважає над реальністю. Це пояснюється тим, 
що люди схильні вірити ілюзіям і помилковим думкам, а мислення натовпу, 
маси позбавлено логіки, тому вона охоче піддається ілюзіям. Свого часу 
Г. Лебон звертав увагу на те, що натовп, маса не має критичної свідомості, 
мислячи образами, які часто не мають нічого спільного з реальністю [12, с. 63].
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Серед основних проявів і напрямів масової культури дослідники виокрем-
люють такі: індустрія «субкультури дитинства»; масова загальноосвітня 
школа; система національної (державної) ідеології; масові політичні рухи; 
масова соціальна міфологія, що спрощує складну систему ціннісних орієнта-
цій людини і різноманіття відтінків світорозуміння до елементарних дуаліс-
тичних опозицій; індустрія розваг і дозвілля, яка включає в себе масову ху-
дожню культуру (крім архітектури), масові постановчо-видовищні вистави, 
професійний спорт, структури з проведення організованого розважального 
дозвілля, різні шоу; індустрія оздоровчого дозвілля; система організації, сти-
мулювання й управління споживчим попитом на речі, послуги, ідеї як інди-
відуального, так і колективного користування [13, с. 113–120].

Можна стверджувати, що масова культура сама по собі не несе суто не-
гативного значення, але використання форм та механізмів її прояву у гібрид-
ному протистоянні може сприяти посиленню дієвості маніпулятивних техно-
логій, «відключенню» критичної функції суспільної та індивідуальної свідо-
мості. Масова культура породжує феномен масової свідомості, яка існує за 
своїми законами ірраціонального та раціонального спрямування.

Аналізуючи масову свідомість, С. Московичі підкреслював, що зникнення 
індивідуальних властивостей, розчинення особистостей у групі тощо відбу-
вається однаково, незалежно від рівня спроможності чи культури її членів. 
Було б помилкою вважати, що освічені, чи вищі, шари суспільства краще 
протистоять колективному впливу, ніж неосвічені, або нижчі, шари, і що сорок 
академіків поводять себе інакше, ніж сорок домогосподарок [14, c. 76].

Під час інфодемії також спостерігається переважання колективного «ми» 
над індивідуальним «я», людина відчуває значний тиск «поширеної думки», 
оцінних суджень «експертів» та може ставити під сумнів власні переконання. 
Суб’єкти інфодемічних процесів роблять усе можливе для того, щоб відтво-
рювати у суспільній свідомості вигідні для них стереотипи, оцінки, бачення 
ситуації в певному ракурсі. Цьому, безумовно, сприяє поширення, особливо 
серед молоді, однієї з форм масової свідомості, яка отримала назву «кліпова 
свідомість» або «кліпове мислення».

Розмірковуючи про причини виникнення цього феномену, К. Фрумкін ви-
окремлює п’ять передумов, що спричинили появу «кліпового мислення»:

– прискорення темпів життя й безпосередньо пов’язане з ним зростання 
обсягу інформаційного потоку, що породжує проблематику відбору та скоро-
чення інформації, виділення головного й фільтрації зайвого;

– потреба в більшій актуальності інформації та швидкості її надходження;
– збільшення різноманітності інформації, що надходить;
– збільшення кількості справ, якими одна людина займається одночасно;
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– комерціалізація каналів, що передають інформацію;
– зростання діалогічності на різних рівнях функціонування соціальних 

мереж [15].
Суттєве прискорення динаміки соціальних процесів, збільшення обсягів 

різнопланової інформації, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 
стали підґрунтям для поширення серед різних верств населення «кліпового 
мсилення», що у свою чергу дозволило суб’єктам глобального протиборства 
штучно провокувати інфодемії.

Дослідники стверджують, що «кліпове мислення» призводить до: масово-
го синдрому розладу уваги; втрати бажань пізнання нового; знищення по-
треби та здатності до творчості, цьому сприяє постійне використання вторин-
ної інформації на рівні її переробки та комбінування; неструктурованості 
в бажаннях та вчинках; невідповідності образу думок до способу життя; не-
послідовності у прийнятті рішень щодо розв’язання проблем, навіть суто 
життєвих, та послаблення відповідальності за їхні наслідки; оперування 
тільки змістами фіксованої довжини, невміння працювати із семіотичними 
структурами довільної складності та зосередитися на будь-якій інформації на 
тривалий час; зниження здатності до аналізу та синтезу; «віртуальної нарко-
манії», залежності від пошуку інформації, комунікації в мережі та інших ви-
дах діяльності людини в інформаційному просторі Всесвітньої павутини; 
антиінтелектуалізму та плагіату; масової неосвіченості молоді та феномену 
гордовитої захопленості своїм неуцтвом; абсолютної впевненості у своїй 
правоті завдяки тому, що люди, які персоніфікують антиінтелектуалізм, не 
усвідомлюють цієї проблеми; диспропорції між формальним та дійсним рів-
нем знань; різкого зниження коефіцієнта засвоєння знань та фактичної успіш-
ності навчання тощо [16, с. 40].

У зв’язку з цим у сучасних суспільствах спостерігаються такі суперечли-
ві тенденції: «У процесі соціалізації молода людина має набувати навичок 
й необхідних знань для критичного аналізу інформації, з якою вона стикаєть-
ся. Своєрідні «когнітивні фільтри» мають стати надійним захистом свідомос-
ті від маніпулятивних технологій та дезінформації. В той же час, у сучасному 
суспільстві утворилася парадоксальна ситуація – з одного боку збільшується 
кількість джерел інформації, а з іншого боку пропорційно зростають можли-
вості для інформаційних атак за допомогою цих джерел» [17, с. 21].

Безсумнівно, традиційне, системне сприйняття знань та інформації допов-
нюється (а в певних випадках замінюється) фрагментарним, яке орієнтовано 
на форму, фіксацію окремих смислових значень при втраті цілісної картини. 
Такі трансформації у сприйнятті людиною численних інформаційних потоків 
глобального й регіонального характеру сформували передумови для існуван-
ня феномену інфодемії. Для реалізації технологій інфодемії як керованого 
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процесу з боку суб’єктів глобального протиборства важливо «виключити» 
в людини бажання комплексно розглядати ту або іншу проблему, створити 
атмосферу емоційної напруги для подальшого впливу на її світогляд, мислен-
ня, поведінкові настанови.

Коментуючи вищеозначені зміни у світосприйнятті людини, М. Антипов 
доводить, що книжкове мислення в наш час замінюється кліповим – ауді-
ально-візуальним, образним, дещо фрагментарним. Кліпове мислення, на 
його думку, по-перше, орієнтує в більшості випадків не на графічний текст, 
а на образ, який передусім здійснює комплексний вплив на свідомість лю-
дини через зображення та звук. По-друге, кліпове мислення за своєю при-
родою не передбачає тривалого зосередження на тому чи іншому тексті: 
особистість знаходиться в режимі переключення уваги та сприймання 
в певному ланцюгу кліпів (з сайту – на сайт, з каналу – на канал, з фрагмен-
та – на фрагмент, з кліпу – на кліп). Такий процес може призвести до моза-
їчної, еклектичної картини світу, у якій відсутній певний варіант системнос-
ті та цілісності. Носій кліпового мислення (кліпової культури взагалі) – це 
продукт цифрової епохи, який адаптований до «інформаційного буму», але 
з певним дефіцитом осмисленості, глибокого розуміння світу та подій, що 
в ньому відбуваються [18].

Таким чином, «кліпова свідомість» або «кліпове мислення» є однією 
з форм масової свідомості, поява якої зумовлена такими явищами, як глоба-
лізація, інформатизація та комп’ютеризація суспільних процесів, значне 
збільшення обсягів інформації в усіх сферах суспільного життя, зниження 
якості освіти тощо.

Загалом, масова свідомість відрізняється від суспільної свідомості низкою 
рис, серед яких, на нашу думку, основними є аморфність та стихійність пер-
шої й певна структурованість та відносна стабільність другої.

З точки зору науковців, масова свідомість відрізняється від суспільної 
такими ознаками:

1) оскільки масова свідомість є похідною не лише від глобальних, важко 
змінюваних особливостей економічної і соціальної систем, а й від більш рух-
ливих чинників, вона є доволі динамічною й мінливою;

2) у концепції масової свідомості знання не поділяються на форми і види: 
науково обґрунтоване і стихійне, правове і моральне переплетені між собою. 
В основі цього лежить переконання в тому, що свідомість цілісна, всі її сто-
рони перебувають у складному зв’язку, тому їх не можна відокремлювати одна 
від одної;

3) масова свідомість існує на рівні великих груп. Причому до уваги тут 
беруться частіше групи, що виникають стихійно, існують короткочасно: юрба, 
соціальні рухи;
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4) масова свідомість доволі суперечлива. Під масовою свідомістю розумі-
ють свідомість, що реально функціонує і впливає на поведінку [19, c. 63].

Засоби та технології інфодемії передусім спрямовано на патерни масової 
свідомості. У наш час інфодемії активно інспіруються суб’єктами гібридних 
та інформаційних війн. А. Стадник стверджує: «…якщо розглядати поняття 
масової свідомості в контексті інформаційної війни, то можна зробити такі 
висновки:

1) масова свідомість ґрунтується на емоціях людини, що значно спрощує 
інформаційний вплив на людей в процесі інформаційної війни, так як впли-
вати на почуття людей набагато легше, ніж на розум;

2) неструктурованість масової свідомості, на відміну, наприклад, від гру-
пової свідомості (класової, етнічної та ін.), де спостерігається спільність ін-
дивідів на основі якихось характеристик;

3) зміст масової свідомості можна визначити як нескінченний, він форму-
ється в процесі спілкування людей між собою і сприйняття ними інформації;

4) здатність до швидких змін, що робить масову свідомість гнучкою, здат-
ною до соціальних змін;

5) масова свідомість спирається на соціальний досвід, який був отриманий 
протягом всієї історії життя індивіда. Водночас на основі осколкових повідом-
лень і фантастичних зв’язків між ними ця свідомість цілком успішно функ-
ціонує в масовому середовищі, породжуючи й утверджуючи ілюзію всеохо-
плюючого знання про світ і його події» [20, с. 222].

Таким чином, інфодемія може бути технологією інформаційного або гіб-
ридного протиборства, вона спрямована на суттєву деформацію або «демон-
таж» когнітивних та емоційних структур масової свідомості з метою подаль-
шого керування нею у прихований спосіб.

Важливою передумовою появи феномену інфодемії, окрім вищезазначених, 
є розповсюдження різноманітних гаджетів та формування своєрідної гаджето-
залежності, яку фахівці трактують як різновид предметної залежності.

На думку вітчизняних науковців, предметна залежність – це залежність 
від різного роду предметів навколишньої дійсності. До цього виду психоло-
гічних залежностей ми можемо віднести комп’ютерну залежність, інтернет-
залежність, телевізійну залежність, залежність від їжі, лікарську залежність. 
Предметно залежну особу можна вважати продуктом сучасної цивілізації. Для 
предметно залежної особи весь світ постає у вигляді специфічних предметів, 
таких як монітори, книги, папери, телефони та ін. У сучасному світі найбільш 
поширеним варіантом предметної залежності стала залежність від гаджетів 
(технічних новинок). Особи, які страждають на такий вид залежності, про-
водять велику кількість часу, вивчаючи технічні пристрої, забуваючи про 
прийом їжі, спілкування з близькими людьми, сон [21, с. 150].
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Нині гаджети стали невід’ємним атрибутом буття людини, засобом вза-
ємодії в інформаційно-культурному глобальному просторі. Разом із тим 
гаджетизація всіх сфер суспільного життя, надаючи людині низку нових 
можливостей для комфортного існування, створила небезпеку для її духов-
ного і психологічного здоров’я у вигляді різних форм залежності: необхід-
ність перманентної взаємодії з пристроями, що надають доступ до інфор-
мації; хворобливе занурення у віртуальний світ послуг, розваг тощо. У кон-
тексті нашого дослідження можна стверджувати, що інфодемія в сучасному 
вигляді була б практично неможлива за відсутності гаджетів. Саме за допо-
могою сучасних і традиційних ЗМК здійснюється потужний вплив на сві-
домість і психіку людини. Вчені стверджують, що механізми й наслідки 
такого впливу за допомогою телебачення, комп’ютерів, смартфонів тощо 
є майже однаковими.

Даній проблематиці присвячено багато наукових праць різного спряму-
вання. Зокрема, німецький дослідник фізіологічного впливу телебачення на 
людину Р. Пацлаф констатує, що під час телеперегляду витрати енергії тіла 
людини менші, ніж при неробстві, знижується обмін речовин, знижується 
частота пульсу на 10 %, людина впадає у проміжний стан між сном та ба-
дьорістю, що є дуже сприятливим для навіювання. Також у цей час у люди-
ни виникає явище «завмерлого погляду» разом із почуттям власної актив-
ності. Насправді увага людини є повністю підпорядкована процесам, що 
відбуваються на екрані, переключення уваги відбувається не самостійно під 
конт ролем власного «я» свідомо чи підсвідомо, а відповідно до частоти 
зміни кадрів та інших технологій, застосованих операторами та режисерами. 
Глядач не приймає рішення навіть підсвідомо, рішення прийняли вже за 
нього, хоча інтерес до перегляду залишається високим, і глядач переконаний, 
що це його власне бажання. Частота зміни кадрів практично збігається 
з частотою природного переключення уваги людини, приблизно 2–4 секун-
ди. Людина, дивлячись на світ навколо, підсвідомо поглядом сканує все, що 
бачить, довільно переводячи погляд з власного внутрішнього імпульсу, що 
є вольовою активністю. При «завмерлому погляді» така активність припи-
няється, атрофуються не лише м’язи ока, а й воля людини. Формується 
людина з слабкою волею, несамостійна, нездатна приймати власні рішення, 
і зміни ці є не поверховими, а такими, що є вкоріненими у фізіології люди-
ни. Окрім того, при перегляді телебачення, особливо сучасного, у людини 
немає часу осмислити побачене, у зв’язку з тією ж частотою зміни кадрів 
та інформації. Поступово людина звикає некритично сприймати побачене. 
Також запам’ятовування побаченого по телебаченню є гіршим, ніж при чи-
танні, на відміну від поширеної думки про зворотне. Людина перетворю-
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ється на бездумного «біоробота», що діє за встановленою кимось невідомим 
програмою [22, с. 19–63].

Отже, телезалежна, інфозалежна, гаджетозалежна людина є ідеальним 
об’єктом для інформаційних впливів, на що й розраховують суб’єкти штучних 
інфодемій, гібридних та інформаційних війн.

Продовжуючи вищеозначену логіку, А. Гриценко підкреслює, що більшість 
досліджень впливу телевізійних та комп’ютерних технологій зосереджено 
в таких сферах, як маніпулювання свідомістю, захист від інформаційної агре-
сії, перехоплення ініціативи в інформаційному протиборстві, перехоплення 
контролю над інформаційними потоками, питаннях, як певний технічний 
засіб чи технологія викликає бажаний результат і як досягти бажаного «нами», 
а не «іншими» результату. У цьому зрізі людина розглядається як об’єкт, а не 
особистість, що є необ’єктивним і обмеженим підходом, адже це суперечить 
природі людини, якій властива самосвідомість та вищі психічні процеси. Якщо 
не брати це до уваги, здоровий розвиток людини стає неможливим, відбува-
ється фрустрація та невротизація [23, с. 228].

На нашу думку, гаджетозалежність, інтернет-залежність та інші девіації 
негативно впливають на розвиток критичного мислення людини, отже утво-
рюють передумови для поширення інфодемії.

Висновки. Інфодемії в сучасному світі можуть виникати спонтанно під 
впливом суспільно значущих та глобальних проблем, а також можуть мати 
штучне походження – наприклад, спровоковані суб’єктами гібридних та 
інформаційних війн. Незважаючи на походження інфодемій, у будь-якому 
випадку вони становлять значну загрозу соціальній, регіональній та гло-
бальній стабільності. Інфодемія як соціокультурне явище базується на 
природньому прагненні людини до знань та інформації, культурних та 
ментально-історичних особливостях народів. Поява інфодемії як соціаль-
ного явища стала можливою у зв’язку з наскрізною інформатизацією 
й комп’ютеризацією суспільних процесів, поширенням глобалізаційних 
тенденцій, збільшенням потоків інформації у світі та зростанням її зна-
чення в житті людини й людства.
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СОЦиОКУЛЬТУРНОЕ иЗМЕРЕНиЕ иНФОДЕМии 
В УСЛОВиЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБиЛЬНОСТи

Определена социокультурная сущность инфодемии как фактора социальной 
нестабильности в глобальных процессах современности. Доказано, что распростра-
нение массовой культуры и массового сознания послужило основой для появления 
инфодемии. Раскрыто влияние стереотипов общественного сознания на процесс 
распространения дезинформации. Обосновано, что инфодемия может являться 
составной частью информационной и гибридной войн. Проанализированы негативные 
последствия информатизации и компьютеризации общественной жизни в контек-
сте развития критического мышления, появления «клипового сознания» и гадже-
тозависимости.

Ключевые слова: инфодемия, массовое сознание, массовая культура, стереотипы 
общественного сознания, информационная война, постправда.
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SOCIOCULTURAL DIMENSION OF INFODEMIC  
UNDER CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY

The socio-cultural essence of infodemic, as a factor of social instability in the global 
processes of our time, has been determined. It has been proved that the spread of mass 
culture and mass consciousness served as the basis for the emergence of infodemic. The 
influence of stereotypes of public consciousness on the process of spreading misinformation 
has been revealed. It has been substantiated that infodemic can be an integral part of 
information and hybrid wars. Negative consequences of public life informatization and 
computerization, in the context of the critical thinking development, the emergence of “clip 
consciousness” and gadget addiction have been analysed.

Keywords: infodemic, mass consciousness, mass culture, stereotypes of public 
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АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТиРи  
У ФІЛОСОФІЇ СТАЛОГО РОЗВиТКУ СУСПІЛЬСТВА

Проаналізувавши доступні дані і наукові розвідки, а також характеристику 
суспільств – довели, що кожне суспільство має свої унікальні особливості форму-
вання ціннісних орієнтирів, навіть за умови сталого розвитку. Наголошено, що 
цінності є головним регулятором індивідуальної / колективної поведінки людей. вони 
відображають ставлення людини / групи до певних об’єктів чи явищ.

Ключові слова: сталий розвиток, людина, суспільство, цінності, рівність, еко-
логія, глобалізація, солідарність, справедливість, свобода.

Постановка проблеми. Сьогодні суспільство зустрілося з великою онто-
логічною проблемою, зумовленою дією / бездіяльністю, започаткованою 
людством ще з часів науково-технічної революції та інтенсивної індустріалі-
зації. Ідеться про породжені проблеми відносин у системі «Людина – при-
рода – Світ». Проблеми в цій системі склали підґрунтя для переосмислення 
сутності людського розвитку, що стало причиною розроблення філософської 
концепції сталого розвитку, яка передбачає взаємоузгоджену систему сталих 
людських відносин, побудовану на основі соціальної справедливості органі-
зації життя суспільства в усіх сферах життєдіяльності кожної особистості. 
Зазначена філософська концепція була визнана спільнотою народів у всьому 
світі – домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., стра-
тегічним напрямом для забезпечення матеріального, соціального і духовного 
розвитку суспільства. Крім того, концепція сталого розвитку – це цілісна 
суспільно-соціальна теорія, філософія якої спрямована на зміну стосунків 
© Поліщук О. С., Петрук Н. К., 2022
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людини і природи задля створення збалансованої глобальної стратегії вижи-
вання людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних ресурсів 
у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біо-
сфери [14].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз значної кількості до-
сліджень і публікацій свідчить про те, що зазначена проблема є актуальною 
для різнотипних суспільств з різними економічними системами і тому по-
требує глибокого вивчення на рівні не лише філософів, а й економістів, еко-
логів, медицини тощо. Варто відмітити, що проблему сталого розвитку роз-
глядали такі вчені, як О. Білорус, М. Бойченко, С. Бойченко, А. Вергун, 
Л. Горбунова, Л. Горошкова, В. Зінченко, Л. Калініченко, Т. Сльозко, В. Тре-
гобчук, Є. Хлобистов та багато інших. Усі вчені зазначають про вагому важ-
ливість сталого розвитку суспільства та впливовість теорії всесвітнього дому 
в сучасних умовах формування ціннісних орієнтирів соціуму загалом.

До прикладу, В. Карамушка зазначає що «сталий розвиток – це прагнення 
гармонізації тих сфер, які за природою не можуть бути гармонізовані, оскіль-
ки задоволення потреб людини потребує ресурсів і засобів існування, які ге-
нерує економіка, а для зростання економіки потрібні природні ресурси, які 
обмежені й в значній масі не відновлюються» [6]. Наступним прикладом ак-
туальності поданого питання може бути думка Л. Горбунової про те, що через 
все більш активний перехід до транскультурної форми навчання, що включає 
орієнтованість на мир та соціальну справедливість, сталий розвиток є осно-
вою для балансу в цьому напрямі [2, c. 163].

Найважливішою умовою сталого гармонійного розвитку, зазначає Г. Ор-
тіна, є таке економічне співіснування з природою на принципах, які забез-
печують невиснажливе використання природних ресурсів і не ставить під 
загрозу існування майбутніх поколінь [10, c. 382].

Формулювання цілей: 1) проаналізувати першоджерела та наукові напра-
цювання з метою визначення ключових цінностей суспільства сталого розвит-
ку; 2) показати значення цінностей в індивідуальному житті та колективній 
поведінці; 3) встановити причини, що перешкоджають запровадженню цін-
нісних орієнтирів суспільства сталого розвитку у форматі великого дому.

Виклад матеріалу. Щоб розглянути аксіологічні орієнтири розвитку 
в суспільстві сталого розвитку, вважаємо за доцільне розглянути самий зміст 
такого розвитку, виходячи з його філософсько-світоглядних особливостей. 
Основним завданням такого розвитку є забезпечення безперервного існуван-
ня людства на планеті Земля. Будучи прихильниками матеріалістичної кон-
цепції розвитку, В. Мантатов і Л. Мантатова зазначають, що «філософія 
сталого розвитку – це філософія діалектичного реалізму, для якої тривалістю 
є сама тканина реальності і сама глибинна реальність» [8, c. 109]. Саме три-
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валість і глибина з позиції часового підходу стали необхідною умовою пере-
ходу на модель сталого розвитку всіх країн світу. Такий вибір країн світу, на 
переконання В. Трофимова, об’єктивно зумовлений демографічним «вибу-
хом», сучасним науково-технічним розвитком, а також кризовим станом зем-
ної біосфери, істотним зниженням її відновлювальних, відтворювальних 
і асиміляційних можливостей унаслідок понаднормових антропотехногенних 
навантажень на природу [13]. Зазначений перехід відбивається у зміні не лише 
свідомості, а й нормативно-правової бази, що є підґрунтям зміни світогляду 
і тенденцій розвитку.

Аналізуючи чинну нормативно-правову базу сталого розвитку суспільства, 
ми бачимо, що існує велика кількість міжнародних документів стосовно цієї 
проблеми. Але, на нашу думку, варто зазначити певні найважливіші особли-
вості, у яких простежуються ціннісні орієнтири подальшого вектора розвитку 
суспільства в напрямку «Світ».

До прикладу, Світова програма дій «Порядок денний на ХХІ століття»», 
запропонована прихильниками глобалізму, уособлює глобальний консенсус 
і політичні зобов’язання та зміцнює спільні зусилля у дусі глобального парт-
нерства для справедливого задоволення потреб нинішнього та майбутніх 
поколінь. Зазначений документ пропагує формування колективної дії навколо 
глобальних проблем людства, а далі через інституційний підхід забезпечення 
її реалізації. Однією з таких інституцій є освіта. Запропонований «План дій, 
ухвалений на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі», на-
голошує на необхідності створення і зміцнення науково-освітньої системи 
для обміну знаннями, досвідом та розбудови наукового потенціалу через мо-
більність учасниками освітнього процесу та долучення їх до грантових про-
грам. Однак ці речі важко зреалізувати у суспільствах авторитарно-тоталітар-
ної системи, у яких панує підданська культура, обмежується свобода і не 
визнається Інший. Свобода в цьому сенсі розуміється не просто як можливість 
щось робити, творчо самореалізуючись, вона, на думку В. Зінченка, яку і ми 
підтримуємо, має й іншу складову, яку можна назвати «світ», «соціальний 
світ», «світ праці» [5, с. 43–69]. Тобто йдеться про відповідальність людини, 
суспільства за свої дії. У цьому контексті ми підтримуємо думку згадуваного 
дослідника: «Моя свобода повинна бути відповідальною, а для цього у мене 
має бути здатність до розуміння іншої людини. Свобода – це не творіння в по-
рожнечі. Це вчинок на основі розуміння…». Отже, свобода передбачає таку 
складову, як відповідальність, без якої в побудові демократичного, громадян-
ського суспільства неможливе становлення.

Зважаючи на це, Оргуська конвенція визначає напрямки демократизації 
громадян, участі громадськості у процесі прийняття рішень. До того ж Тбі-
ліська декларація передбачає надати кожному доступ до знань, цінностей та 
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відносин із точки зору формування відповідальності та навичок, необхідних 
для захисту та покращення довкілля.

Варто відмітити, що одним із найбільш вагомих, у цьому форматі, можна 
назвати Проєкт Стратегії ЄЕК ООН про освіту з метою сталого розвитку, де 
проголошуються єдині цінності – солідарність, рівність та взаємоповага між 
людьми, країнами і поколіннями. Сталий розвиток включає забезпечення 
економічної життєздатності, справедливості, соціальної єдності, охорони на-
вколишнього середовища та сталого управління природними ресурсами. Більш 
того, вважається, що саме освіта є однією з передумов досягнення сталого 
розвитку, а також важливим інструментом ефективного керівництва, раціо-
нального прийняття рішень та розвитку демократії.

Для повного підтвердження суті сталого розвитку суспільства, можна на-
вести приклад доповіді Міжнародної комісії ООН з навколишнього середови-
ща і розвитку, ще відомої як «Доповідь Брундтландта», де також наголошу-
ється, що «стратегія сталого розвитку спрямована на досягненні гармонії між 
людьми і між суспільством і природою» [4, c. 68].

Слід зазначити, що концепція сталого розвитку включає в себе такі основ-
ні складові: економічна, екологічна і соціальна. Економічна складова сталого 
розвитку забезпечується наявним механізмом формування фінансових ресур-
сів для забезпечення стабільності та самодостатності. З точки зору екологіч-
ної складової, сталий розвиток повинен забезпечувати цілісність та життє-
здатність біологічних та фізичних природних систем, адже від цього залежить 
глобальна стабільність усієї біосфери. До того ж соціальну частину зосеред-
жено на розвитку людства, збереженні стабільності соціальних і культурних 
систем та зменшенні кількості конфліктів. Лише системна координація та 
баланс цих трьох складових, на думку С. Бойченко, Л. Горшкової, Л. Жарової 
та інших дослідників, – дуже складне, але значуще завдання [15, с. 78]. Інко-
ли вирішення тих чи інших завдань є суперечливим, наприклад питання 
цінностей у різнотипних суспільствах (табл. 1).

таблиця 1
Проблема узгоджен-
ня цінностей

цінності, сприятливі для одного з аспектів сталого розвит ку, 
можуть перешкоджати становленню інших аспектів

Відсутність ефек-
тивних механізмів 
впливу

важко впливати на формування системи цінностей у масо-
вому, а тим більше глобальному масштабі, особливо з ура-
хуванням необхідності дотримання прав людини та етичних 
норм

Вплив культурного 
середовища

позначає значний вплив на процес формування цінностей 
культурного середовища людини чи групи, яке є суттєво від-
мінним у різних країнах та цивілізаціях

Різноманіття цінніс-
них зразків

унаслідок глобалізації та розвитку комунікативних техноло-
гій з’явилася значна кількість ціннісних зразків суспільств
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Безперечно, якщо говорити про формування аксіологічних орієнтирів 
соціуму, то лише завдяки еволюції людських цінностей та ідей, підвищен-
ня рівня потреб людини досягається сталий розвиток суспільства. Основою 
цього є так зване «дорослішання соціального колективного розуму і люд-
ської свідомості», що передбачає, в свою чергу, необхідність переходу 
людства від «суспільства споживацтва» до епохи «розумної цивілізації» 
та «раціонального життя». Цей процес включає в себе переорієнтацію 
світогляду людини у напрямі від матеріально-речового виміру буття до 
морально-ціннісного.

Беручи за основу ціннісні критерії, соціолог Д. Рісман виділяє типи сус-
пільства: традиційне суспільство; суспільство, кероване з середини; суспіль-
ство, кероване з зовні. Відповідно до такої типологізації формується і цінніс-
на орієнтація індивіда. Оскільки кожне суспільство визначає свої ціннісні 
орієнтири якими оволодіває індивід у процесі соціалізації [12] (табл. 2).

таблиця 2

Традиційне  
суспільство

У ньому індивіди керуються традиційними цінностями. 
Ця особливість властива насамперед аграрному суспіль-
ству, у якому професія переходить від батька до сина. Лю-
дина, будучи обмеженою у виборі, змушена діяти згідно 
з традиціями, Саме такі особливості характеризують до-
індустріальне суспільство

Суспільство,  
кероване  
зсередини

У такому суспільстві поведінку індивідів визначають влас-
ні цінності, що активізує індивідуальність, посилює вибір, 
самостійність рішень, особисту точку зору. У ньому від-
сутні чіткі моральні норми, людина повинна шукати опору 
в собі. Це індустріальне суспільство

Суспільство,  
кероване ззовні

Індивід у такому суспільстві спрямовує та оцінює свою ді-
яльність, орієнтуючись не оцінки колег, друзів, сусідів, гро-
мадську думку. Воно сприяє розвитку тертіальних промис-
лів – маркетингу, послуг. З’являються нові професії, групи 
робітників, формуються нові громадські організації. Для 
досягнення успіху індивід повинен враховувати зовнішні 
обставини, пристосовуватися до них. Це постіндустріальне 
суспільство

З аналізу наведених у табл. 2 даних стає зрозумілим, що кожне суспільство 
має свої, унікальні особливості формування ціннісних орієнтирів, навіть за 
умови сталого розвитку [Там само]. Враховуючи те, що сучасне людство живе 
в епоху споживання загалом і непомірного споживання зокрема, зупинити яке 
у принципі неможливо, концепція сталого розвитку не узгоджується з прак-
тикою такого споживацького життя суспільства. Для того щоб забезпечити її 
реалізацію, необхідно перебудувати менталітет людства. Як пише В. Добро-
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вольський, ще в середні віки Ж. Кельвін вважав найкращими такі людські 
риси, як помірність та бережливість, проповідував режим мирського аскетиз-
му [3]. Зазначена теза, виходячи з часових та просторових меж, засвідчує, що 
суспільство не має правильно сформованих цінностей та аксіологічних орі-
єнтирів навіть у форматі культури споживання.

Тобто, розглядаючи аксіологічні орієнтири філософії сталого розвитку, 
важливо звернути увагу на певні особливості:

1) основним законом сталого розвитку суспільства вважається повна спра-
ведливість, урівноваженість, баланс і гармонізація. У світі все повинно бути 
врівноваженим і гармонізованим, тобто має панувати цілісний порядок. І цей 
справедливий порядок, на якому побудовано Світ, не може бути порушено. 
Але суспільство, у якому ми живемо, є поки що нестійким, несправедливим 
і дисгармонійним. У філософії Геракліта, як і у всьому давньогрецькому сві-
тогляді, панувала думка щодо «космічної справедливості», яка «забирає мож-
ливість того, що боротьба протилежних речей чи рис коли-небудь заверши-
лася повною перемогою однієї зі сторін» [11, c. 63].

2) помітно, що людський порядок, на жаль, розбіжний досі з космічним. 
Але сперечатися з явною силою Космосу і його таємничою могутністю не 
варто. Це закінчується погано – гармонійна хвиля перетворюється на «“згуб-
ний крен”, що може просто вбити все живе своєю гостротою за межами ви-
явленої однозначності» [16, c. 25].

Наступною особливістю аксіологічних орієнтирів сталого розвитку сучас-
ного суспільства є те, що саме освіта і виховання є зосередженою формою 
духовності й усвідомлення (визнання) духовних цінностей найвищими люд-
ськими чеснотами. І правда, саме сталий та збалансований розвиток освіти, 
особливо вищої освіти, зазначають А. Мельниченко і М. Тютюнникова, має 
стати основою для успішного бажаного процесу, оскільки саме заклади вищої 
освіти (університети, академії, інститути тощо) є незаперечними учасниками 
в усіх вимірах життя (соціальному, екологічному, економічному та ін.) [9, 
c. 49]. Крім цього, саме заклади вищої освіти здатні впливати на суспільні 
процеси, формувати мету щодо економічного зростання та сприяти розвитку 
екологічної свідомості. Однак варто зазначити, що не лише заклади вищої 
освіти можуть забезпечити відповідний вектор формування цінностей, цей 
процес розпочинається ще з етапу дошкільної, загальної середньої освіти, 
а на рівні вищої – лише кристалізується.

До прикладу, Г. В. Ф. Гегель влучно говорить, що саме завдяки моральній 
освіті перед людиною постає завдання знати достатню міру задоволення сво-
їх потреб та співвідношення індивідуального і суспільного у своїй професій-
ній діяльності [1, c. 78].
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Звернімо увагу, що різнотипні суспільства досягають цілей сталого роз-
витку абсолютно по-своєму, і немає певного виробленого методу (шляху) з 
його досягнення. Зокрема, якщо розглядати українське суспільство відповід-
но до поділу Д. Рісмана за критерієм цінностей, то, на нашу думку, у ньому 
поєдналися всі три типи тією чи іншою мірою.

Аналізуючи сучасний етап розвитку українського суспільства, варто 
зазначити, що в ньому збереглася звичка наслідувати традиції та вчинки 
старшого покоління. Більше того, ми дійсно звикли звертати увагу на 
оцінки інших людей, враховувати зовнішні обставини, але, незважаючи на 
це, ми здатні визначати особисті цінності та точку зору. Так це відбуваєть-
ся і зі сталим розвитком: ми розуміємо необхідність упровадження прин-
ципів сталого розвитку суспільства, але продовжуємо наслідувати сталі 
звички поведінки щодо економіки, екології, соціальної рівності, що супе-
речить цим же принципам. Непослідовність та мозаїчність реформування 
призводять до дисбалансу в суспільстві, породжують дисгармонізацію і, 
як наслідок, безвідповідальність, яка має катастрофічні наслідки перед 
майбутнім.

Говорячи про інші суспільства, варто зазначити, що в кожного суспільства 
свої цінності та пріоритети стосовно усіх сфер життя. До прикладу, для сус-
пільства Сполучених Штатів Америки є по-справжньому важливою соціаль-
на рівність та визнання всіх людей рівними за правами, незалежно від кольо-
ру шкіри, економічних статків та соціального статусу. Іншим прикладом може 
слугувати суспільство Африки, де панують економічні кризи та бідність, тому 
велика увага приділяється стабільності економічного стану, і саме подолання 
катастрофічної бідності є пріоритетом для цих країн. Звернімо увагу також 
на суспільство Європи, де проблема покращення екологічного стану планети 
є передовою – сортування сміття, переробка відходів, культура нормованого 
споживання продукції – саме через це ми бачимо помітний аксіологічний 
орієнтир на збереження екології навколишнього середовища. Усе вищесказа-
не вказує на те, що всі наведені приклади є складовими, що формують осно-
ву сталого розвитку суспільства.

Не варто забувати, що цінності є головним регулятором індивідуальної / 
колективної поведінки людей. Вони відображають ставлення людини / групи 
до певних матеріальних, соціальних, духовних об’єктів чи явищ, а також ви-
значають, які дії є такими, що схвалюються, яким надається перевага, а які 
є неправильними та неприпустимими. До того ж неможливо не сказати про 
вирішальний вплив теорії всесвітнього дому на формування філософського 
світогляду сталого розвитку, оскільки саме зміна цінностей формує новий 
світогляд, спрямований на збереження людства, соціальну рівність, справед-
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ливість та необмеження свободи кожної особистості. Саме тому перетворен-
ня системи цінностей людини є передумовою відповідної зміни її діяльності. 
Враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що концепцію сталого роз-
витку можливо втілити в реальність, але для кожного суспільства, країни, 
території вона може проходити по-різному, залежно від ціннісних орієнтирів 
та пріоритетів.

Дискусійні питання. Вищенаведене засвідчує, що ані в нормативних до-
кументах, ані в дискусіях навколо концепції ніхто не бачить, які серйозні 
перешкоди чи в локальному, чи у глобальному масштабі, постійно або час від 
часу стають на шляху її реалізації. Виникають сумніви через те, що з часу 
прийняття концепції про сталий розвиток не помітно значних результатів 
і змін. Виникає цілком справедливе запитання: якщо за більш ніж четверть 
століття концепція не досягла своєї мети, то, може, вона нездійсненна взагалі? 
Можливо, це більш утопічна концепція, ніж реалістична, особливо для сус-
пільств, які часто змінюють свої орієнтири? Але тут виникає необхідність 
залучення в цей процес не тільки осіб на керівних посадах, а й кожного з нас, 
адже йдеться про онтологію майбутнього Homo.

У такому форматі постає ключове питання – чи вдається суспільствам 
сталого розвитку наслідувати закономірності рівності, миру, екологічної тур-
боти, економічної стабільності тощо? Ми вважаємо, що так, але не всім і не 
повністю. Дійсно, велика частина уваги приділяється проблемам екології, 
гендерної та соціальної рівності між людьми та зміцненню науково-освітньої 
системи. Але, згідно з подіями сьогодення, недостатньо уваги звернуто на 
раціональне використання природних ресурсів (ми використовуємо значно 
більше, ніж природа може відновити за певний час); також не у всіх країнах 
панує демократія, свобода вибору та громадськість (іноді проста людина не 
має вільного доступу до всіх необхідних потреб і ресурсів); більш того, най-
проблемнішою особливістю деяких суспільств є цілковита бідність, що супе-
речить вищезазначеним ціннісним категоріям.

Висновки. Враховуючи вищесказане, можна дійти таких висновків:
1. Ключовими аксіологічними рисами суспільства сталого розвитку від-

повідно до міжнародних документів є: охорона навколишнього середовища; 
покращення та зміцнення науково-освітньої системи; раціональне управління 
природними ресурсами; громадянськість та мир; демократія та управління; 
справедливість; права людини; гендерна та соціальна рівність; зменшення 
масштабів бідності.

2. Незважаючи на значущу сутність сталого розвитку суспільства в на-
прямі упровадження цінностей, виникають певні труднощі та проблеми, які 
включають у себе: проблему узгодження цінностей; відсутність ефективних 
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механізмів впливу; вплив культурного середовища та різноманіття ціннісних 
зразків.

3. Цінності є значущим показником у формуванні суспільства сталого роз-
витку та головним регулятором індивідуальної та колективної поведінки 
людей. Саме аксіологічні орієнтири відображають ставлення людини чи гру-
пи до певних матеріальних, соціальних, духовних об’єктів чи явищ, а також 
і визначають, які дії схвалюються та яким надається перевага. Зважаючи на 
це і на поділ суспільств за ціннісним критерієм, робимо висновок, що кожне 
суспільство досягає цілей сталого розвитку різними шляхами та методами 
відносно власних пріоритетів.

4. Загалом концепція сталого розвитку поширює ідеї піклування про май-
бутні покоління людей, тому реалізація цілей та особливостей сталого розви-
тку можлива лише за умови, коли духовний світ кожного з нас буде «захопле-
ний» моральними цінностями, справедливістю, думками про навколишнє 
середовище та економічну стабільність.

Сутність вищевикладеного зводиться до того, що наш соціум повинен 
осягнути, що можливість формування сталого розвитку суспільства можлива 
лише при зверненні уваги на цінності, якості, проблеми та труднощі в по-
ставленому питанні. Не слід забувати про те, як теорії великого дому вплива-
ють на формування ціннісних орієнтирів нашого світогляду. Майбутнє на-
шого суспільства, довкілля, природних ресурсів прямолінійно залежить саме 
від свідомого розуміння кожної людини. Тому концепція сталого розвитку 
є не просто необхідністю, а цілісною метою, якої потрібно досягати, незва-
жаючи на зустрічні проблеми та складнощі.
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ШКОЛА ТА ІНВІЗІБІЛІЗАЦІЯ НАРОДУ МАПУЧЕ1

У статті представлено досвід діяльності чилійських шкіл на території мапуче 
в післяокупаційний період. Особливості державної освітньої політики реконст-
руйовано в рамках асиметричних міжкультурних відносин. Показано, що школа 
стала активним агентом у досягненні монокультурності та запровадженні захід-
них знань, однак не виконала своєї місії: народу мапуче вдалося пережити всі засоби 
контролю і спроби підкорення; сьогодні також спостерігається культурний опір 
державі, яка оперує логікою виключення етнічного та мовного розмаїття.

Ключові слова: філософія освіти, колоніалізм, монокультурна школа, мапун-
кімун, держава чилі.

Вступ. Окупація Арауканії: історичні обставини та законодавчо-пра-
вова база. На відміну від більшості корінних народів, мешканці південно-
центральної частини Америки не скорилися збройним силам Іспанської ім-
перії. Після багаторічної кровопролитної війни між мапуче та іспанцями, що 
тривала з 4 червня 1536 р. (прибуття Дієго де Альмагро та його війська до 
Чилі) до 9 січня 1641 р., у так званому Квілінському мирному договорі було 
узгоджено припинення бойових дій. За цією угодою річку Біобіо визнано пів-
денним кордоном території генерал-капітанства Чилі. Було встановлено, що 
тут починається кордон між іспано-креольським світом та народом мапуче; 
то був перший із серії пактів, установлених між мапуче та іспанцями. Ідеї, 
втілені в першому парламенті, проіснували понад два століття. Загалом було 
підписано понад 20 схожих пактів, завдяки чому життєдіяльність нації мапу-
че мала відносно автономний характер в умовах іспанського панування на 
території, розташованій на південь від Біобіо [1, р. 45].

1  Дослідження проведено в рамках проєкту FONDECYT № 1191016 із назвою: «Зміцнення моно-
культурної школи на території мапуче, постредукційний період (1929–1973). Республіканська коло-
нізація та інвізібілізація мапун-кімун». Статтю опубліковано в журналі RHELA, т. 22, № 35 (липень – 
грудень), С. 145–162.

© Хуан Гільєрмо Мансіла Сепульведа, 2022



60

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

Сто сімдесят років по тому, у 1811 р., у парламенті Консепсьона, за 
менш сприятливих для мапуче умов, принципи та домовленості Квілін-
ського мирного договору були ратифіковані представниками щойно 
народженої Республіки Чилі. Отже, ваджмапу (територія мапуче) збе-
рігала свою автономію й незалежність протягом 242 років [2, р. 411]. 
Останнє засідання спільного парламенту між іспанцями та мапуче від-
булось у Негрете в березні 1803 р. Цю домовленість було підписано 
в останнє десятиріччя іспанського правління в Чилі, яке до 1810 р. 
напряму залежало від воєнного командування віцекоролівства Перу 
[3, р. 273.].

У другій половині ХІХ ст. Чилі та Аргентина вирішили в насиль-
ницький спосіб включити до свого складу територію, населену нащад-
ками народу мапуче. У Чилі інтеграція колишніх провінцій Арауко, 
Вальдивія та Льянкіуе поклала початок процесу окупації родючих зе-
мель, де проєкти модернізації, запроваджені олігархічними правлячими 
групами в центрі країни, та подальша імміграційна політика сприяли 
«покращенню дикої раси індіанців» [4, р. 217].

У ХІХ ст. держава Чилі перемогла народ-націю мапуче завдяки за-
стосуванню стратегії, розробленої іспанськими військовими, а саме – 
шляхом зведення воєнних фортів на берегах річок. Чилійський військовий 
офіцер Корнеліо Сааведра назвав такий маневр «лінією Маллеко», яка 
здебільшого відтворювала будівлі, зведені іспанцями уздовж річки Біобіо. 
І Прієто, і Булнес, обидва сини іспанських солдатів, вдались до анало-
гічних дій у першій половині ХІХ ст., що дозволило їм упродовж 20 
років правити як сімейний клан зі стійкою лояльністю до олігархічних 
ідей Консепсьона. Пізніше, у розпал Тихоокеанської війни (1879–1883 рр.), 
зусиллями місцевих та іноземних поселенців, які перебували під охоро-
ною чилійської армії та «жандармерії колоній» на чолі з Ернаном Тріза-
но Авеззаною, був заснований Темуко (1881 р.). Після опору мапуче 
в 1868 р. на березі річки Маллеко Бенджамін Вікунья Маккенна виступив 
у парламенті з промовою «Завоювання Арауко», заснованою на його 
книзі, опублікованій того ж року з назвою «війна до кінця». Зазначене 
вище спонукає нас вважати, що дії вищої чилійської влади нагадували 
поведінку губернаторів у XVI ст.: завойовницька позиція у сполученні 
з колонізаторською старанністю.

В історії народу мапуче окупація стала розривом між автономією та 
підкоренням, а також поворотним моментом у відносинах між чилійською 
державою та мапуче. Тоді чилійській державі вдалося утворити «землю» 
без індіанців та водночас «індіанців без землі» [5, р. 291].
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Рис. 1. Загальна карта колонізації провінції Каутин1 [6, с. 68]

Одним із найдраматичніших наслідків окупації ваджмапу стала втрата 
земель родинами корінних народів та відчуття спільності у межах лоф-че – 
фундаментальної соціально-політичної структури народу мапуче, заснованої 
на спорідненості. Зокрема, у Чилі з 1884 по 1927 рр. чисельність мапуче 
скоротилася приблизно на 3000 осіб. Сорок років по тому показник змен-
шення корінного населення сягає 2000. Два фактори спричиняють поступо-
ве зникнення корінних общин: узурпація з боку латифундистів, які пере-
бували під захистом чилійської держави, перетвореної на колоніальну рес-
публіку, та перетворення корінних общин: від лоф-че до резервації корінних 
народів відповідно до західної логіки, що її просувала держава. Така ситу-
ація є результатом законодавчого процесу, інспірованого й послідовно вті-
люваного монокультурною та колоніальною державою Чилі починаючи 
з 1927 р. З точки зору історії культури правові постулати, відтворювані 
державою, були спрямовані на те, аби делегітимувати правові засади систе-
ми колективної власності на землю (мапу) та асимілювати мапуче відповід-
но до західних стандартів.

1  Регіональний архів Арауканії, Темуко. Генеральна інспекція колонізації та імміграції. Відтворе-
на та намальована Ніканором Болоньєю. Масштаб 1:100000. Сантьяго де Чилі, вересень 1916 р.
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У такому контексті використовувалась школа, заснована на свідомому за-
лученні переможених, а також «тактичному» прийнятті «арауканської» кон-
цепції, особливо на початку руху мапуче як символу культурного та політич-
ного опору. Така колонізаторська діалектика є вельми цікавою. Інституції та 
мова переможців використовуються для просування їхнього власного про-
єкту емансипації. Це було мрією Мануеля Абурто Пангуілефа – створити 
у 1840-х рр. Арауканську республіку, що також лягало в контекст деколоніза-
торських процесів, зв’язаних з подіями афро-азіатської деколонізації після 
Бандунгської конференції в Індонезії в 1955 р.

Закони про корінні народи Чилі в період з 1927 по 1952 рр. Під час прав-
ління першого уряду Карлоса Ібаньєса дель Кампо було прийнято Закон № 4.169 
від 29 серпня 1967 р., згідно з яким створено Спеціальний суд у справах корін-
них народів у місті Темуко, столиці провінції Каутин. Мета полягала в тому, 
аби запровадити розподіл заповідних земель мапуче, які мали «Títulos de Merced 
de Tierras»1 і звернулися з конкретним проханням про її розділення. Особливі 
положення цього закону, виданого 4 липня 1928 р., прямо вказували в статті 
№ 3, що прохання про розділення общини можуть бути сформульовані усно 
або письмово будь-ким з числа корінного населення, хто є головою домашньо-
го господарства або особою з індивідуальними правами. Суд віддавав перевагу 
запитам у кожній зоні та розглядав їх у черговому порядку [7, р. 162].

Фактично за часів правління Карлоса Ібаньєса дель Кампо було прийнято 
закон про експропріацію земель корінних народів задля розбудови сільсько-
господарської школи. Так, Закон № 4.332 від червня 1928 р. дозволив екс-
пропріацію земель мапуче, а Закон № 4.457 від листопада того ж року дозво-
лив обмін земель корінних народів. У такий спосіб понад 1400 гектарів земель 
мапуче в Темуко було експропрійовано, а жителів (корінний народ мапуче) 
силоміць переселено до інших районів провінцій Каутин та Вальдивія.

У той період прийнято ще один закон – № 4.802 від 24 січня 1930 р. Він 
ініціював п’ять судів у справах корінних народів, аби запровадити поділ 
общин. Адвокати призначались урядом із зарплатою в 1000 доларів (одна 
тисяча песо) на місяць. Судді також мали право виступати як арбітри у склад-
них поточних юридичних суперечках. На виконання своїх рішень судді були 
уповноважені використовувати сили карабінерів2. Той же закон дозволяв 

1  Право власності на землю для корінного народу мапуче.
2  Назва чилійської поліції. Утворена 24 квітня 1927 р. Слово походить від назви кавалерійського 

корпусу, озброєного карабінами. У наш час підпорядковується міністерству внутрішніх справ Чилі. 
Його гасло – «Порядок та країна». Інститут чилійських карабінерів з майже 93-річною історією пе-
реживає складну ситуацію після критики їхнього супроводу акцій протесту в рамках «Соціального 
вибуху в Чилі» 18 жовтня 2019 р. За останні роки діяльність карабінерів критично підірвала їхню 
репутацію. Тінь можливого «систематичного» порушення прав людини нависла над усіма держав-
ними силами, звинуваченими Національним інститутом з прав людини (НІПЛ) у заподіянні понад 
3460 травм (з них 357 – пошкодження очей) від початку соціальної кризи 18 жовтня (https://www.
publico.es/internacional/carabineros-chile-crisis-reputacion-policia-horas-bajas.html.
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мапуче здавати їхні землі в оренду представникам інших народів на термін 
до 5 років. Усі ці юридичні приписи було спрямовано на усунення смислів та 
практики колективної власності корінних народів на землю.

Однією з останніх дій уряду Карлоса Ібаньєса дель Кампо (1927–1931 рр.) 
перед його відставкою та від’їздом до Аргентини в червні 1931 р. став Закон 
№ 4.111 від 12 червня 1931 р. Після Ібаньєса в Чилі настав нетривалий період 
соціалістичної республіки (упродовж лише 12 днів). Верховний суд знову за-
кликав до виборів, а члена Ліберальної партії Артуро Алессандрі Пальма 
(1932–1938 рр.), якого Ібаньєс відправив у заслання, було обрано президентом 
Республіки Чилі.

Можна стверджувати, що Закон № 4.111 одним із перших показав зміни 
законодавчого менталітету. Нова правова база тривала в Чилі протягом 15 ро-
ків; вона скасувала 18 наказів та законів про корінні народи, що діяли з 1853 
по 1927 рр. і метою яких було знищення народу мапуче, що мало певні озна-
ки геноциду. Три найважливіші зміни в цій новій збірці законів: (1) землю 
більше не може бути розділено на просте прохання члена общини; (2) друга 
стаття цього закону встановила, що прохання про розділення землі має бути 
підтверджене третиною членів общини; (3) запроваджено реституцію земель 
мапуче, а також розселення корінних народів на доступних державних землях.

Пізніше з’явився закон № 7.864 від 12 вересня 1944 р., обнародуваний за 
правління радикального уряду Хуана Антоніо Ріоса Моралеса (1942–1946 рр.). 
Усі общини мапуче, що залишились у стані неподільності, було звільнено від 
сплати податків. Крім того, усі борги, прострочені до 1944 р., було списано. 
Під час радикального уряду Габріеля Гонсалеса Відела (1946–1952 рр.) жод-
них серйозних змін у законодавстві про корінні народи не відбулось. Було 
збережено право третини членів общини на розділення общини корінного 
населення [7, р. 163].

Під час другого президентського терміну Карлоса Ібаньєса дель Кампо 
(1952–1958 рр.) народ мапуче здебільшого перебував у ситуації крайньої 
бідності, нестачі земельних ресурсів, зловживань та правової невизначеності 
при розподілі майна. Правова база чилійського загального права застосову-
ється без жодного натяку на міжкультурне визнання з боку колоніальної дер-
жави, що призвело до податкових вимог для мапуче, яких було насильно пере-
творено на фермерів та власників ранчо. Ділянки не забезпечували оптималь-
ної продуктивності, уряд не надавав технічної допомоги або консультацій 
із цих питань. У такому контексті уряд Ібаньєса затвердив закон від 9 березня 
1953 р., яким було встановлено, що розділену власність корінних народів 
звільнено від сплати податків та зборів протягом 10 років. Так само цей закон 
приписав, аби департаменти Куракаутин та Лаутаро більше не належали Суду 
індіанців Вікторії та перейшли під юрисдикцію Темуко, столиці провінції 
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Каутин. Іншим наказом уряду Ібаньєса, опублікованим 2 квітня 1953 р., ство-
рене Управління у справах корінних народів із підпорядкуванням міністерству 
земель та колонізації – органу, відповідальному за нагляд та за дотримання 
нового закону про корінні народи.

У підсумку, між 1929 та 1973 рр., у фазі «постокупаційної редукції», на-
селення мапуче було змушене пристосовуватись до чилійського державного 
устрою. При цьому ефективним інструментом влади та контролю стали не 
тільки юридичні заходи, а й місіонерські школи та інтернати, оскільки вій-
ськова, територіальна та політична поразка перетворила їх на «неосвічених» 
та змусила жити в гегемоністичному та незрозумілому для них суспільстві [8, 
р. 124]. Вони були ізольовані в резервації не тільки через скорочення їхніх 
земель, а й відповідно до нових соціокультурних кодексів [9, с. 210].

У зв’язку з цим вивчення мови переможця ставало дедалі важливішим, і у 
цьому відношенні школа відігравала фундаментальну роль, у найвищому 
ступені колонізаторську [10, р. 235]. Навіть сам Паскуаль Конья говорив, що 
щоразу, як він набував можливості заглибитись у чилійську освітню систему, 
він відчував щиру та глибоку радість [11, р. 101].

У ті часи деякі лонкос (очільники общини мапуче) віддавали одного або 
декількох своїх синів у навчання за національною освітньою системою. У цьо-
му сенсі вступ у союз з місіями та школою був засобом зменшити тривогу, 
що свідчило про необізнаність щодо реальних можливостей та намірів заяв-
леного ворога [12, р. 234]. У постредукційний період життя мапуче школа не 
стала простором, де б обговорювались знання або було досягнуто епістемо-
логічної симетрії із західними науковими знаннями, поширюваними у школі 
та за її межами, не було прогресу й у вирішенні конкретних та локальних 
проблем [13, р. 4]. Скоріше, переважали колоніальні та расистські звичаї та 
відносини, що зводили нанівець знання представників корінних народів [14, 
р. 10]. У постредукційний період в Арауканії зусилля з побудови національної 
ідентичності поширювались не тільки на корінні народи, а й на власних гро-
мадян (чилійців) та іноземних громадян, що масово прибували на ці території 
[13, р. 234], і в цьому процесі школа – чи то публічна, чи то місіонерська – 
відігравала визначальну роль [15, р. 234].

Теоретико-методологічні засади. Дослідження засновано на системній 
інтерпретаційній парадигмі, чий метод пов’язано з типом якісного досліджен-
ня, що застосовується в історіографії та спирається на письмові джерела. 
Документальний аналіз розроблено на основі емпіричної вибірки матеріалу 
з первинних, вторинних письмових джерел та особистих документів [16, 
р. 34]. Архівну роботу було проведено переважно в регіонах Біобіо, Ла Ара-
уканія, Лос-Ріос і Метрополітана, де вивчались такі документи: а) національ-
на та місцева преса; б) юридичні документи; (в) хронологічні дописи; (г) дані 
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свідків; (д) шкільні правила; е) фотографії, ж) звіти про конференції та семі-
нари, проведені за зазначений період.

Аналогічним чином, у Темуко, документальні кейси було переглянуто в до-
слідницьких підрозділах у регіональному архіві Арауканії, а саме: отримані 
накази та повідомлення [1929–1973 рр.]; здійснені офіційні послуги [1929–
1973 рр.]; надіслані телеграми [1929–1973 рр.] та, зрештою, наявні матеріали 
у фонді загального архіву у справах корінних народів. Робота передбачала три 
диференційовані фази у процесі отримання результатів: 1) критичний огляд 
даних нашого попереднього дослідження, на додаток до бібліографічного огля-
ду результатів дослідження, що стосується присутності школи в інших корінних 
народів Америки; 2) збирання й оброблення нових даних; 3) перевірка і повер-
нення результатів учасникам дослідження [17, р. 97].

Хоча ці етапи є послідовними, існує тимчасове дублювання завдань, 
оскільки в ході дослідження отримано сукупні результати. Утім було роз-
глянуто такі процедури: дослідницько-ревізіоністський етап, заснований на 
збиранні, каталогізації та поглибленому вивченні письмових джерел; до-
кументальний етап, де джерела систематично досліджувалися, розглядали-
ся на рівні абстракції.

Метою статті є теоретичний аналіз наслідків монокультурного освіт-
нього режиму, встановленого в постокупаційний період державою Чилі на 
території, населеній корінним народом мапуче.

Виклад основного змісту
Школа як агент колонізації. Історично школа розглядалась як одна з по-

літичних стратегій, що їх використовує держава для здійснення процесів коло-
нізації та територіальної окупації [18, р. 34], оскільки відповідно до модерні-
заційної моделі, в ім’я просвіти та прогресу вона усуває власні уявлення, 
множинність, суб’єктивність та випадковість, а також непередбачені обста-
вини з конкретних форм життя місцевого населення, особливо якщо воно 
є корінним [19, р. 180]. Тож школу було створено як засіб знання-влади та 
контролю, завдяки чому чилійська держава розпізнавала інакшість через бі-
нарну логіку, що придушувала відмінності [20, р. 98]. З педагогічної точки 
зору було встановлено, що монокультурна школа спричинила в населення 
мапуче соціально-когнітивні конфлікти у формуванні індивідуальної та со-
ціальної ідентичності [21, р. 718], економічну недооцінку [22, р. 106], гегемо-
нізацію системи знань, втрату рідної мови, дистанціювання від базової куль-
тури [23, р. 112], суперечність між шкільними знаннями та провідною усною 
традицією общин [24, р. 123].

На початку ХХ ст. чилійська держава прагнула, аби мапуче, національні 
та іноземні поселенці злились у культурно однорідну спільноту під егідою 
монокультурної освіти [13]. Коли чилійська держава вторглась в Арауканію, 
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чимало агентів вважали, що відтоді так звана «війна мапуче» завершилась 
і що розпочався період процвітання, аналогічний тому, що мав місце в іншій 
частині Чилі завдяки створенню державних закладів, де школа відіграла особ-
ливо важливу роль у формуванні нової соціокультурної реальності [25, р. 145]. 
У школах та інтернатах, що створювались та поширювались по всьому вадж-
мапу, було розпочато інтенсивний процес формування моральності та прак-
тичного навчання, сформовано дисциплінарні та продуктивні предмети на 
потребу чилійського суспільства [8].

 

 
 

Рис. 2. Цивілізовані та нецивілізовані діти:  
монастир святої Магдалени альтоттинг, провінція баварія (Німеччина), 

примітка німецькою: AufdiesemBildeist die Kleidung, womit die Indianer  
den Oberkörperbedecken, erkenntlich, nämlich der Poncho, einviereckigesTuch  

von allenmöglichenFarben, durch das sie den Kopfstecken.  
Die nochunzivilisiertenIndianertragenkeinenHut (J.U.: Restunlesbar).  

Muy Rev. P. PraefectmithiesigenIndianerbuben [26, р. 97]1

Державна школа, а також державне оснащення католицьких та протестант-
ських місіонерських шкіл від самого початку не змогли посприяти гармоній-
ній взаємодії між групами, які спільно жили на знедолених землях мапуче. 
Відомості, що засвідчили надзвичайну демографічну неоднорідність цієї 
території, надані переписом арауканських індійців, проведеним у 1907 р. 
То був перший випадок, коли штат проводив підрахунок населення відповід-
но до культурних особливостей, деталізуючи чисельність населення за про-

1  Напис на зворотному боці фотографії: «На цьому фото ви бачите одяг, яким корінні жите-
лі покривають верхню частину тіла, пончо, що являє собою різнокольорову чотирикутову тканину, 
через яку вони просувають голову. Ми також вдягаємо це пончо, коли їздимо верхи. Нецивілізовані 
індіанці все ще не носять капелюхів. Преподобний Падре префект [Олексій] з місцевими дітьми» 
(переклад Йохани Умбах).
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вінціями та комунами Чилі. На території Прикордоння (за диктатури Аугусто 
Піночета вона офіційно зватиметься Арауканія) загальна чисельність корін-
ного населення (мапуче) склала 101 118 людей: в Арауко – 4 706 людей; 
у Мальєко – 12 259; у Каутин – 46 781; у Вальдивії – 26 134; в Осорно й Ка-
релмапу – 11 358 людей. Хоча цифри було завищено, варто згадати про заяву 
місіонера капуцинів Херонімо де Амберга, який написав, що через страх 
багато корінних народів відмовились відповідати на запитання і що опиту-
вання громадської думки не було всеосяжним [27, р. 23].

Результати здивували чилійців, бо вони вважали, що мапуче більше не 
існують або їх дуже мало, що, між іншим, ще більше виправдовувало ство-
рення монокультурної школи, визначеної як чилійська, кастильська й така, 
що змусила як місцевих, так і чилійських дітей навчатись лише іспанською 
[28, р. 87]. Здійснення навчальної програми в державних та місіонерських 
школах означало болючий, травматичний та, у підсумку, трагічний процес для 
народу-нації мапуче [29, р. 328].

Отже, у мапун-кімун було заблоковано когнітивне самовизначення в ро-
зумінні його як набору онтологічних, етичних та епістемологічних коорди-
нат, що уможливлювали появу мови мапунзугун як активної та узгодженої 
сукупності знань, зумовлених трансгенераційним досвідом народу мапуче 
[30, р. 67].

Досвід та навчання мапун-кімун, так само як і знання, отримані з середови-
ща, від людей та конкретних явищ (наприклад, waw, wigkul), зрозумілих 
з культури мапуче, не брались до уваги або виявились надто нечисленними 
порівняно з панівною або затвердженою епістемологією монокультурної та 
колоніальної школи. Однак у деяких лоф-че зберігалась küpalme – передача 
знань та дій із покоління в покоління в когнітивно-комунікативній сфері, по-
при витіснення мапунзугун [21].

Витіснення mapunzugun. У постредукційний період чилійська школа на-
вчала всіх дітей та молодь у контексті республіканської колонізації, що під-
носила культурне розмаїття, переважно первісних груп, і намагалась усунути 
відмінність шляхом запровадження універсального знання. Концепція респу-
бліканської колонізації є конкретним висловом, що дозволяє нам критично 
підходити до консолідації присутності сучасних державних утворень на те-
ренах корінних народів [31, р. 121], що ставить під сумнів традиційну історі-
ографію, яка завершує процеси колонізації американською політичною неза-
лежністю [32, р. 48]. Вважається, що в навчальних посібниках та шкільних 
підручниках, у регульованій культурі, обрядах та національних святах, у са-
мосвідомості народів та їхніх прагненнях зберігся колоніальний характер та 
дух [33, р. 123]; так само і в педагогічній практиці, завдяки якій вчителі діяли 
як справжні ідеологічні жандарми на службі у гегемоністських сил держави-
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переможниці. Таким чином, «колоніальність» являє собою величезне 
й складне розмаїття явищ, починаючи з екзистенціально-психологічних та 
завершуючи воєнно-економічними, що мають спільні риси: визначення та 
домінування одного над іншим [34, р. 45] у царині культури світобачення, 
філософії, релігійності та способу життя для людей одного типу [35, р. 360]. 
Колонізація свідчить про епістемологію суб’єкта (активного) та об’єкта 
(пасивного), що, свою чергою, спричиняє субальтернацію: покірливість та 
правильне спрямування тіла та душі, дисципліну інтимного життя, що при-
зводить до утворення невидимого та сильного «внутрішнього колоніалізму». 
Іншими словами, було відтворено колишню колоніальну державу («Євро-
пу»), якій більше не треба нав’язувати свої ідеї, владні відносини, спрямо-
вані на расові та гендерні характеристики, або, радше, «сателітну державу», 
де нова політично незалежна буржуазія відповідає за підтримання та уві-
ковічнення того ж колоніального порядку [36, р. 123]. У зв’язку з цим ви-
никає необхідність визнати шкільний заклад одним з агентів процесу коло-
нізації, просуваючись у розумінні та практичному застосуванні міжкультур-
ного підходу як ключового елемента аналізу неминучої культурної 
інтеграції між корінними народами та чилійцями та, як наслідок, міжкуль-
турної взаємодії, зміцнення соціальної справедливості та розширення мож-
ливостей для корінних народів.

Тим не менш, одночасно з такою реструктуризацією механізмів колоні-
ального управління, організації мапуче та їхні вимоги, схоже, зазнали по-
разки в останні два десятиріччя. Це стало очевидним із появою нових по-
літичних форм боротьби, націленої на реституцію «старих земель» – не 
визнаних у «праві земельної власності» – та створення де-факто автоном-
ного контролю над історичною територією мапуче як першої нації. Такий 
тип боротьби став очевидним після того, як не вдалось задовольнити істо-
ричні вимоги, з якими намагались вести перемовини у Нових Імперських 
Угодах1 під час правління першого постдиктаторського уряду, очолюваного 
Патрисіо Ейлвином з лівоцентристського «Об’єднання партій за демокра-
тію». Такий розрив став помітним, коли общини мапуче розпочали повер-
нення початкових територій, що належали лісогосподарським компаніям та 
приватним особам у другій половині 1990-х рр. Таке крило руху мапуче 
вписується в сучасний латиноамериканський контекст, де корінні народи 

1  Імперський акт, підписаний у грудні 1989 р. кандидатом у президенти Патрисіо Ейлвін та вели-
кою представницькою групою лідерів корінних народів, які взяли на себе взаємні обов’язки, що мали 
вирішальне значення як для політики лідерів Консертасьона щодо корінних народів, так і стосовно 
початкового ставлення до них більшості лідерів та організацій мапуче. Вибір місця зустрічі, звичайно, 
не був випадковим. У 1882 р. було відновлено Новий Імперіал – на місці, де завойовник Педро де Валь-
дивія побудував у 1551 р. флот та місто в регіоні з найбільшою концентрацією корінного населення, 
що з’ясувалось під час його просування углиб Арауканії, яке він назвав Імперіалом.
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намагаються загасити історичні конфлікти, що їх компанії та уряди відтво-
рюють у рамках неоліберальної моделі видобувної промисловості на місцях 
та в соціальних відносинах [37, р. 240].

У такому відношенні монокультурна школа відіграла важливу роль у про-
цесі чилізації корінного населення шляхом передачі знання, а також колек-
тивних цінностей, норм та ритуалів, відтворюючи символи та відчуття при-
належності до іншої спільноти. У такому контексті здійснюється процес 
втручання, спрямований передусім на стандартизацію, а не інтеграцію [38, 
р. 117–135].

Отже, чилійська держава встановила з нацією мапуче відносини асимет-
ричного характеру й гегемоністського культурного нав’язування, використав-
ши репродуктивні функції школи на засадах культурного свавілля, нав’язуван-
ня символів, мови та способу життя, типового для панівних секторів та чужих 
для більшості учнів [39, р. 111]. Відповідно до такої логіки, на початку XIX ст., 
після територіального та численного поширення фіскальних та місіонерських 
шкіл, у ваджмапу розпочався процес затвердження – зі школи – культурного, 
етнічного та мовного розмаїття, властивого тим, хто живе на «новій території» 
та у «новій соціальній реальності»»; наявність дітей мапуче, креолів або єв-
ропейців утворила ситуацію, що вимагала термінового вирішення, аби ви-
ховати майбутніх громадян країни, де чилійська національна самобутність 
є однією з найхарактерніших рис у межах соціального та культурного роз-
маїття [40, р. 98].

За гомогенізованою моделлю [41, р. 247] освіта та релігія стали інстру-
ментом стандартизації й суворої дисципліни [13], засобом, що посприяв со-
ціальній інтеграції мапуче, яким вдалося вижити. Отже, прийняття закону про 
обов’язкову освіту в 1920 р. зробило початкову школу обов’язковою для всіх 
дітей віком від 6 до 13 років, утворивши освітню систему, засновану на моно-
культурній школі. Характеристиками шкільного навчання в той період стали 
«заперечення» та «приховування».

«Заперечення» розуміється як процес, пов’язаний із західною гегемоні-
єю влади та знання, що заперечує та елімінує навчальний предмет і само-
пізнання. Таким чином, у системі шкільної освіти предмет, що викладався 
мовою мапуче, було зведено до другорядного. З іншого боку, «приховуван-
ня» являє собою стратегію, що змушує дітей та молодих людей, які здобу-
вають знання про власну соціокультурну специфіку, свідомо чи несвідомо 
приховувати їх.

Отже, у постредукційний період учні з числа мапуче завдяки їхній шкіль-
ній освіті мали почуття невпевненості, забуття, девальвації та невидимості 
власних знань та досвіду: підхід мапун-кімун до шкільного знання довів його 
ефективність для розвитку та підсилення індивідуальних та соціальних нави-
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чок. У такому процесі мапунзугун як мову спілкування студентів мапуче мало 
бути пригнічено. Згідно з такою логікою, викладачі монокультурної західної 
школи стали першими агентами дискримінації, несправедливості, а також 
заперечення мови й аутентичної культури [4].

Для обґрунтування проблеми дослідження нам будуть потрібні такі основ-
ні концепції та підходи: чилійська республіканська колонізаторська школа; 
монокультурний підхід; школа корінних народів з урахуванням культурного 
та міжкультурного підходу; школа / освіта мапуче з мапун-кімун.

Школа та перспектива чилійської республіканської колонізації – інститут, 
що організовує викладання на ієрархічних засадах, обмежуючи та приду-
шуючи різні форми сприйняття реальності. Під приводом утворення нової 
політичної автономії дисциплінарна програма чилійської монокультурної 
школи створила покірливі, поневолені та слухняні тіла, що спричинило 
множину процесів, часто незначних, різних за походженням, розсіяних по 
місцевостях, часто повторюваних або таких, що імітують одне одного, спи-
раються одне на одного, сходяться або розмежовуються. Привілейованим 
місцем для початкового навчання стали школи, середні школи та школи-
інтернати. Дисципліна як політична анатомія деталей вдавалась до найдріб-
нішої деталізації правил викладання, педагогічних теорій, бюрократії, пере-
вірки, беручи під контроль найдрібніші частини життя та тіла в ім’я техніч-
ної раціональності [42, р. 201].

Школа / освіта для корінних народів. Під освітньою епістемологією ко-
рінних народів розуміється спосіб, яким культурна група розвиває способи 
мислення і творчості, переформулювання й теоретизування знань завдяки 
традиційним дискурсам та засобам масової інформації (школі), закріплюючи 
істину дискурсу в культурі [30]. Трьома головними напрямами діяльності 
корінних народів є: (1) цінність традиції, (2) цінність дії, (3) приклад, тобто 
сенс спадщини предків та практичний зміст традицій.

Школа в концепції мапуче, спираючися переважно на історію та усну 
пам’ять, являє світобачення в таких поняттях: mapun – духовна сила, яка 
створила землю, територію, речі і життя; chen – духовна сила, яка створила 
людей; mogen – духовна сила, яка створила воду, тварин, їжу, повітря, вітри 
і всі матеріальні й нематеріальні об’єкти, які підтримують перебування мапу-
че на їхній історичній території [43]. Освітні знання мапуче передбачають 
визнання: 1) inatuzugu, що означає вивчення і дослідження вже наявних знань 
з метою досягнення розуміння процесів, фактів, подій та інтерпретації реаль-
ності з урахуванням власної раціональності; 2) nampülkan, який являє собою 
раціоналізацію та уявлення про пересування територією, а також спосіб інтер-
претації особистої та соціальної пам’яті; 3) mümülkan, що є раціоналізацією 
процесів утворення знання про об’єкт; і, 4) zapilüwün, у якому йдеться про 
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необхідність культивувати знання, сприяючи засвоєнню та розвитку речей 
і самих людей як продукту, що культивується в культурному контексті люди-
ни, містить інтереси, а також змістовні та освітні цілі.

Висновки. Знання про історію виникнення чилійської державної школи 
на території мапуче, а також конфліктів на етапі її заснування допоможе нам 
зрозуміти чимало поточних проблем у функціонуванні системи освіти.

Держава взяла на себе роль поширення освітньої системи чилійської нації 
на жителів ваджмапу. Однак у такому колонізаторському проєкті не було 
враховано культурно-політичну специфіку народу мапуче, так само як і ак-
тивний процес укладання шлюбів між корінними народами та чилійцями, які 
населяли територію мапуче. Дії держави відповідали здебільшого інтересам 
еліти Сантьяго, яка прагнула запровадити єдину і гомогенну систему освіти 
для всього населення, ігноруючи місцеві та культурні особливості, що, у під-
сумку, посилило суспільний поділ праці. Отже, з кінця ХІХ ст. школу було 
інтегровано у проєкт національної держави, реалізований на прикордонній 
території: модернізація, зрозуміла як «моралізація» або «чилізація» осо-
бистості дитини, склала ядро цивілізаторської роботи школи. Іншими сло-
вами, держава Чилі винайшла чилійську націю, а не чилійська нація стала 
державою.

Утворення постколоніальних держав у Латинській Америці, Азії та Аф-
риці по завершенні деколонізаторських процесів не спричинило істотних 
структурних змін у відносинах підпорядкування та культурної асиметрії на-
родів, раніше колонізованих переважно європейськими державами. Форму-
вання неколоніальної ідентичності стало однією з головних цілей деколоні-
зації на теоретичному і практичному рівнях, без урахування специфіки та 
інтересів корінних народів.

З огляду на викладене вище новизну цього дослідження складають на-
дані документальні знання про структуру школи у постредукційній Арау-
канії на території мапуче як головного державного закладу колоніальної 
республіки Чилі. Це дозволить поглибити й розкрити витоки проблем, 
пов’язаних з недооцінкою рідної мови, міжкультурними відносинами і куль-
турним шоком мапун-кімун унаслідок поширення знань, типових для захід-
ного євроцентристського суспільства, а також сформувати нове знання щодо 
історії освіти. Дослідження також може сприятиме акумуляції знань як 
джерела базової інформації для початкової підготовки вчителів та інших 
фахівців, які працюють у школах, розташованих на територіях з високою 
густотою корінного населення. Крім того, це сприяє збереженню пам’яті, 
що дозволить майбутнім мапуче і не-мапуче зрозуміти генезис нинішньої 
міжкультурної напруженості, що спостерігається у закладах шкільної осві-
ти на території ваджмапу.



72

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

REFERENCES

1. Bengoa, J. (2007). El Tratado de Quilín. Santiago de Chile: Catalonia [in Spanish].
2. Calbucura, J. (2013). La decolonización del saber y el ser mapuche: un caso de estudio 

al celebrarse el bicentenario de la construcción de la República de Chile. Polis. Re-
vista latinoamericana, Vol. 12, No 35, 405–427. URL: https://scielo.conicyt.cl/pdf/
polis/v12n35/art18.pdf [in Spanish].

3. Bengoa Cabello, J. (2004). La memoria olvidada: historia de los pueblos indígenas de 
Chile. Santiago de Chile: Cuadernos Bicentenario de la Presidencia de la República 
[in Spanish].

4. Sepúlveda Mansilla, J., Llancavil, D., Chacaltana Mieres, M., Vargas Montanares, E. 
(2016). Instalación de la escuela monocultural en la Araucanía, 1883-1910: dispositi-
vos de poder y Sociedad Mapuche. Revista Educacao y Pesquisa, No 42, 213–228. 
URL: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201603140562 [in Spanish].

5. Casanueva Valencia, F. (2002). Indios malos en tierras buenas: visión y concepción 
del mapuche según las elites chilenas, en Guillaume Boccara (editor). Colonización, 
resistencia y mestizaje en las Américas. Siglos XVI-XX. Quito: Abya-Yala [in Spanish].

6. Boloña, N. (1916). Santiago: Tall. del Estado Mayor Jeneral [in Spanish].
7. Gavilán, V. (2007). La Nación mapuche Puelmapu KaGulumapu. Santiago de Chile: 

Ayun [in Spanish].
8. Donoso, A. (2010). Educación y nación al sur de la Frontera: Organizaciones Mapuche 

en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930. Santiago: Pehuén [in Spanish].
9. Serrano Pérez, S., Ponce de León Atria, M., Rengifo, F. (2012). Historia de la educación 

en Chile (1810–2010). T. II. La educación nacional (1880–1930). Santiago: Taurus.
10. Bengoa, J. (2003). Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la lle-

gada de los españoles hasta las paces de Quilín. Santiago: Catalonia [in Spanish].
11. Foote, S. (2012). Pascual Coña: Historias de sobrevivientes. La voz en la letra y la 

letra en la voz. Concepción: Editorial Universidad de Concepción [in Spanish].
12. Gruzinski, S. (1991). La colonización de lo imaginario sociedades indígenas y occi-

dentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII. México, Fondo de cultura 
económica [in Spanish].

13. Mansilla-Sepúlveda, J., Huaiquián, C. (2018). Enseñanza a la alemana: Transferencia 
del modelo de escuela de Berlín a Chile a fines del siglo XIX. Revista Espacios, No 39, 
1–9 [in Spanish].

14. Tubino Mongilardi, F. (2011). El nivel epistémico de los conflictos interculturales. 
Revista Electrónica Construyendo Nuestra Interculturalidad, No 7, 1–14 [in Spanish].

15. De Jong, I., Escobar, A. (2016). Las poblaciones indígenas en la conformación de las 
naciones y los estados en la América Latina decimonónica. Ciudad de México: El 
Colegio de México [in Spanish].

16. Rodríguez, J. M., Garrigós, J. (2017). Análisis sociológico con documentos personales. 
Madrid: Cuadernos metodológicos.

17. Miles, M., Huberman, M. (2014). Qualitative dataanalysis: A method ssourcebook. 
California: ThousandOaks/SagePublications.



73

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

18. Millamán, R. (2010). Relaciones interraciales e interétnicas de mapuches con no ma-
puches. Rostros y Fronteras de la Identidad, No 1, 27–42 [in Spanish].

19. Quintriqueo, S., Mcginity, M. (2009). Implicancias de un modelo curricular monocul-
tural en la construcción de la identidad sociocultural de alumnos mapuches de la IX 
Región de la Araucanía, Chile. Revista Estudios Pedagógicos, No 2, 173–188 [in 
Spanish].

20. Castro-Gómez, S. (2005). La poscolonialidad explicada a los niños. Bogotá: Univer-
sitaria del Cauca [in Spanish].

21. Quidel, J. (2016). El quiebre ontológico a partir del contacto mapuche hispano. Chun-
gara, Revista de Antropología Chilena, No 4, 713–719. URL: https://scielo.conicyt.
cl/pdf/chungara/v48n4/art07.pdf [in Spanish].

22. Paillalef Lefinao, J. (2003). Los mapuches y el proceso que los convirtió en indios. 
Santiago de Chile: Universidad Tecnológica Metropolitana [in Spanish].

23. Essomba, M. (1999). Construir la escuela intercultural: reflexiones y propuestas para 
trabajar la diversidad étnica y cultural. Barcelona, Grao [in Spanish].

24. Quilaqueo, D., Quintriqueo, S., Cárdenas, P. (2005). Educación, currículum e inter-
culturalidad: elementos sobre formación de profesores en contexto mapuche. Santiago: 
Frasis [in Spanish].

25. Pinto Rodríguez, J. (2001). De la inclusión a la exclusión: la formación del Estado, 
nación y el pueblo mapuche. Santiago: Idea [in Spanish].

26. Sepúlveda, J., Pozo, G., Canio, M., Umbach, J. (2020). La cruz capuchina en territorio 
mapuche. Educación y memoria fotográfica en Altötting, Alemania. Santiago de Chile: 
Pehuén [in Spanish].

27. Amberga, J. de (1911). Estado intelectual, moral y económico del araucano, Revista 
Chilena de Historia y Geografía, No 11, 5–37 [in Spanish].

28. Durán, T., Catriquir, D. (2007). Patrimonio cultural mapuche: derechos sociales y pat-
rimonio institucional mapuche. Temuco: Universidad Católica de Temuco [in Spanish].

29. Pozo, G. (2018). Expoliación y violación de los derechos humanos en territorio ma-
punche. Cartas del padre Sigifredo, Misión de Panguipulli, año 1905. Santiago de 
Chile: Ocho Libros [in Spanish].

30. Becerra, R., Llanquina, G. (2018). MapunKimun Relaciones mapunche entre persona 
tiempo y espacio. Santiago de Chile: Ocho Libros [in Spanish].

31. Menard, A., Pavez, J. (2007).Mapuche y anglicanos. Vestigios fotográficos de la Mis-
ión Araucana de Quepe, 1896-1908. Santiago: Ocho Libros [in Spanish].

32. Tuhiwai Smith, L. (2016). A descolonizar las metodologías: investigación y pueblos 
indígenas. Santiago: LOM ediciones [in Spanish].

33. Quijano, A. (2014). Des/colonialidad y Bien Vivir. Un nuevo debate en América La-
tina. Lima: Editorial Universitaria [in Spanish].

34. Sousa Santos, B. de (2008). Conocer desde el sur: Para una cultura política emancipa-
dora. La Paz: CIDES-UMSA/CLACSO/Plural [in Spanish].

35. Estermann, Josef (2004). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes 
desde la filosofía intercultural”, Polis, Revista latinoamericana, Vol.13, No 38, 347–368 
[in Spanish].



74

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

36. Walsh, C., Schiwy, F., Castro-Gómez S. (2002). Indisciplinar las ciencias sociales. 
Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino. 
Quito: Abya-Yala [in Spanish].

37. Nahuelpan Moreno, H., Antimil Caniupán, J. (2019). Colonialismo republicano, vio-
lencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX, Historelo. Re-
vista de historia regional y local, Vol. 11, No 21, 211-248. URL: http://dx.doi.
org/10.15446/historelo.v11n21.71500 [in Spanish].

38. Llancavil, D., Mansilla Sepúlveda, J., Montanares, E., Mieres Chacaltana, M. (2015). 
La función reproductora de la escuela en la Araucanía, 1883-1910. Revista Austral de 
Ciencias Sociales, Vol. 28, No 1, 117–135 https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.
soc.2015.n28-07 [in Spanish].

39. Bourdieu, P., Claude Passeron, J. (2008). Los herederos. Los estudiantes y la cultura. 
Buenos Aires: Siglo XXI [in Spanish].

40. Flores, J., Azócar, А. (2015). Evangelizar, civilizar y chilenizar a los mapuches. Foto-
grafías de acción de los misioneros capuchinos en la Araucanía. Temuco: Ediciones 
Universidad de La Frontera-Editorial Universidad de Sevilla. Temuco-Sevilla [in 
Spanish].

41. Szulc, A. (2015). Concepciones de niñez e identidad en las experiencias escolares de 
niños mapuche del Neuquén, Revista Antropológica del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 23, No 35, 235–253 [in Spanish].

42. Foucault, M. (2008). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias huma-
nas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno [in Spanish].

43. Marileo A., Salas Astrain, R. (2011). Filosofía occidental y filosofía mapuche. Inici-
ando un diálogo, Revista ISEES, No 9, 119–138 [in Spanish].

Хуан Гильермо Мансила Сепульведа, доктор философии, профессор, 
факультет образования, Католический университет Темуко, Чили

ЧиЛиЙСКАЯ  
КОЛОНиАЛЬНАЯ РЕСПУБЛиКА 1929–1973 гг.  

ШКОЛА и иНВиЗиБиЛиЗАЦиЯ НАРОДА МАПУЧЕ

в статье представлен опыт деятельности чилийских школ на территории 
мапуче в послеоккупационный период. Особенности государственной образователь-
ной политики реконструированы в рамках асимметричных межкультурных отно-
шений. Показано, что школа стала активным агентом в достижении монокультур-
ности и внедрении западных знаний, однако не выполнила свою миссию: народу 
мапуче удалось пережить все средства контроля и попытки покорения; сегодня 
также наблюдается культурное сопротивление государству, оперирующему логикой 
исключения этнического и языкового разнообразия.

Ключевые слова: философия образования, колониализм, монокультурная школа, 
мапун-кимун, государство чили.
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The article presents the experience of the Chilean schools’ activities in the post-
occupation period in Mapuche. The features of the state educational politics are 
reconstructed within the framework of asymmetric intercultural relations. It is shown that 
the school became an active agent in achieving monoculturalism and the introduction of 
Western knowledge which did not fulfill its mission: the people of Mapuche managed to 
survive when the attempts of control and conquest were taken; today, there is also an 
opposing cultural resistance to the state, which operates the logic of excluding ethnic and 
linguistic diversity.
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В НАДЗВиЧАЙНиХ УМОВАХ

У статті досліджено специфіку філософствування в умовах пандемії COVID-19. 
Проаналізовано різноманітні версії осягнення нової реальності, висловлені відомими 
мислителями. Показано специфіку соціального та особистого буття в контексті 
теорії вірусної сучасності в поєднанні з досвідом глобального цифрового контролю. 
сучасну пандемічну ситуацію переосмислено як неординарну подію, що, на відміну 
від темпоральності звичного досвіду, радикально змінює сприйняття часу в умовах 
ковідної повсякденності.

Ключові слова: сучасна філософія, пандемія COVID-19, біополітика, цифрова 
культура, темпоральність.

Якщо криза в галузі охорони здоров’я ставить під сумнів 
численні постулати наших суспільств, то філософія допомагає нам 

просуватися вперед, стимулюючи критичне осмислення 
наявних проблем, які пандемія ще більшою мірою посилює.

Одре азуле, Генеральний директор ЮНесКО,
послання з нагоди всесвітнього дня філософії

© Коваленко І. І., Мелякова Ю. В., Кальницький Е. А., 2022
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Постановка проблеми. Вступ до «Основ філософії права» Георга Гегеля 
містить канонічний фрагмент про призначення філософії, яка виникає лише 
по завершенні формування дійсності: «Коли філософія почне малювати сво-
єю сірою фарбою по сірому, це означає, що певна форма життя застаріла, але 
сірим по сірому її омолодити не можна, можна тільки зрозуміти» [1, р. 23]. 
Цей пасаж завершується відомим згадуванням сови Мінерви, що розправляє 
крила лише з настанням сутінків. Дійсно, філософствування передбачає ви-
зрівання історії та духу. Крім того, у намаганні неупереджено «прочитати» 
реальність філософія виявляється як повільне, систематичне та виважене 
міркування, відсторонене від засилля емпіричних фактів.

Мартін Гайдеггер також зауважував, що філософія не може забезпечити 
негайного ефекту, здатного змінити наявний стан речей. Існує й східна тра-
диція, що наділяє філософію місією пробудження людської свідомості: індій-
ські поняття darśana і bodhi означають не стільки любов до мудрості й знання, 
скільки бачення істини та пробудження до неї шляхом утворення порожнечі 
у собі й дистанціювання від повсякденних турбот. За такого розуміння від 
філософа слід очікувати не безапеляційної позиції щодо поточних подій, 
а радше глибокого роздуму про те, що характеризує певний стан людського 
духу.

Однак, на відміну від традиційного розуміння філософа як особи, яка по-
рушує питання, сучасний філософ – передусім професор, академік, експерт, 
від якого чекають остаточних суджень щодо актуальних питань. Сьогодні 
такими питаннями є захист принципів справедливості, поглиблене вивчення 
кризових ситуацій, створення нових концептуальних засобів для пізнання 
теперішнього та майбутнього з урахуванням глобального капіталізму, біопо-
літики, цифровізації та інших феноменів, що, у гегелівському розумінні, 
зумовлюють «конфігурацію народів».

Головним же викликом для сучасної філософії стала пандемія COVID-19, 
що, раптово зануривши людство у страх, смерть, ізоляцію та самотність, 
змусила сучасних мислителів активно реагувати на цю подію і водночас 
критично переосмислювати роль філософії в контексті радикальних соціо-
культурних трансформацій.

Якою має бути філософія під час пандемії? Які завдання здатна вирішити? 
Якими можуть бути наслідки пандемії для цивілізації та філософії як такої? 
Сучасна філософія осмислює пандемію водночас з її перебігом, тим самим 
підкреслюючи свою актуальність, а також статус мислячого розуму та свідо-
мості свого часу, що осягається в поняттях.

Аналіз наукових публікацій. Досвід осмислення пандемії COVID-19 вті-
лився у значному корпусі філософських есе аналітичного, рефлексивного та 
критичного характеру. Професійні мислителі, відкинувши кліше консерва-
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тивності та інтелектуальної ізольованості, вивчають ковідну реальність, шу-
кають упорядковані методології та категоріальні схеми, що дозволяють про-
сунутись від реальності до концепцій, від фактів до їхніх засад.

У спробах філософського осягнення світової пандемічної ситуації пред-
ставники різних дослідних напрямів, незалежно від власних горизонтів розу-
міння, посилаються передусім на праці Мішеля Фуко, де концептуалізовано 
дисциплінарні механізми влади, біополітику, а також особливості регулюван-
ня приватного життя в умовах глобалізації [2–4].

Джорджіо Агамбен, розмірковуючи над політичними та етичними наслід-
ками пандемії, позначає поточну ситуацію як «голе життя» (bare life), де го-
ловною цінністю стає виживання, а спільнота перетворюється на безвольну 
біомасу [5]. Суттєвою проблемою, на думку філософа, стає поступовий пере-
хід життя в режим онлайн, що загрожує утворенню держави машин, а не 
людей. Автор також висловлює серйозне занепокоєння через імовірне пере-
творення «надзвичайного стану» (the state of exception) на постійний атрибут 
відносин між державою та громадянам, а саме: на тотальний контроль та 
стеження як парадигму біополітичної влади під богословським прикриттям.

Жан-Люк Нансі, критикуючи позицію Дж. Агамбена, наголошує: досвід, 
що його зараз переживає людство, є не політико-правовим, а передусім епі-
демічним надзвичайним станом [6]. Величезна ж небезпечність вірусу 
COVID-19 виправдовує відповідні заходи з боку урядів. До того ж, вважає 
філософ, вірус поширює дискурси показної непокори, бо «показати, що вас 
не обдурили, є важливішим, аніж уникнути зараження – що дорівнює подвій-
ній омані…» [7]. Будучи продуктом глобалізації, пандемія прискорює руйна-
цію культури на користь деякої системи нерозрізненних та протиборчих 
технічних, економічних, авторитарних та інших сил. У таких умовах паска-
лівська формула нескінченного перевершення людиною самої себе поступа-
ється місцем загрузанню людини в «людстві, пригніченому подіями та ситу-
аціями, породженими ним самим» [Там само]. Ж.-Л. Нансі порівнює вірус 
з лупою, що «збільшує характеристики наших протиріч та наших обмежень», 
і, зокрема, ставить під сумнів адекватність терміна біополітика, бо «життя та 
політика кидають нам виклик разом» [Там само].

Для Роберто Еспозіто широке розгортання біополітики є очевидним 
фактом: зв’язок політики з біологічним контролем відбувся доволі давно, 
а всі «поточні політичні конфлікти… зв’язані з політикою та біологічним 
життям» [8]. Дослідник описує тенденцію медикалізації політики та полі-
тизації медицини, що деформує класичний «портрет» політики, зокрема, 
у бік сегментування населення за соматичними, віковими, статевими і навіть 
етнічними ознаками. Крім того, Р. Еспозіто диференціює фукольдіанський 
дискурс та конкретні ситуації в певних країнах. На його думку, жорсткі 



79

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

антивірусні заходи свідчать не про тоталітарне захоплення владних повно-
важень, а, радше, про слабкість наявних державних повноважень та ризик 
втрати балансу владних сил.

Славой Жижек намагається уникнути міркувань про COVID-19 у термінах 
стеження та контролю й зосереджується на ефективності заходів та наслідках 
пандемії в контексті світового економічного розвитку. Філософ вважає, що 
радикальні соціальні зміни є єдиним засобом уникнення майбутньої еконо-
мічної мегакризи. «Сталося неможливе, – зауважує автор, – наш світ зупи-
нився» [9]. Відповідно, «наша реакція … має полягати в тому, аби зробити 
неможливе – те, що здається неможливим у рамках наявного світового по-
рядку» [Там само]. Сл. Жижек вважає, що однією з суттєвих загроз антропо-
логічного характеру стає варварство з людським обличчям – «безжалісні за-
ходи з виживання, здійснені зі шкодуванням і навіть співчуттям, але узаконе-
ні експертними висновками», що неодмінно змусять скоротити «передумову 
нашої соціальної етики: турботу про старих та слабких» [Там само].

Не погоджуючися з думкою Дж. Агамбена про відцентрові наслідки віри 
в «голе життя», Сл. Жижек [9–11] вбачає в такій настанові об’єднавчу пер-
спективу: «…підтримувати тілесну дистанцію – означає виявляти повагу до 
іншого…» [9], що сприяє позитивним результатам вимушеного відчуження 
та підкреслює особисту відповідальність. Однак акцент на індивідуальній 
відповідальності, на думку філософа, не має перетворюватись на суцільну 
ідеологію й підміняти собою питання системних соціально-економічних пере-
творень: потрійний характер кризи – медико-економічно-психологічний – спо-
нукає до пошуку нового способу виробництва та розподілу необхідних ресур-
сів. Сл. Жижек висловлює сподівання на майже комуністичні перспективи: 
«…можливо, інший – і набагато корисніший – ідеологічний “вірус” поши-
риться й … інфікує нас: “вірус” мислення про альтернативне суспільство, 
суспільство за межами національної держави, суспільство, що реалізує себе 
у формі глобальної солідарності та співробітництва» [10].

Бернар-Анрі Леві розглядає реакцію на коронавірус у двох аспектах: по-
зитивному, оскільки «наша повага до життя зросла і… ми бажаємо передусім 
врятувати життя», та негативному, що втілюється в колективну істерію та 
серйозну небезпеку потенційного відстеження громадян через електронні 
додатки [12]. Також Б.-А. Леві висловлює занепокоєння у зв’язку зі зникнен-
ням великих подій з телевізійних та «ментальних екранів» [Там само]; саму 
ж есхатологічну риторику переосмислення світу під час пандемії вважає над-
мірною та небезпечною.

Аналізуючи соціально-економічні аспекти боротьби з пандемією, 
Ноам Хомскі зосереджується на критиці проявів дикого капіталізму (savage 
capitalism), що перешкоджає налагодженню ефективної системи медичного 
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обслуговування. Філософ також висловлює серйозне побоювання перспекти-
ви «інтернаціоналу найреакційніших урядів світу, які згодом стануть основою 
для влади США» [13].

Серджіо Бенвенуто поміщає антропологічні наслідки пандемії в екзистен-
ційний контекст. Посилаючись на одного з журналістів, він наголошує: «Ми 
не в небезпеці, ми – небезпека» [14]. Відповідно, усі стають однаково небез-
печними, що тягне за собою закриття на всіх рівнях – «кожен громадянин 
закриває себе для іншого» [Там само]. Полемізуючи з думкою Дж. Агамбена 
про «скованість нашого ближнього», С. Бенвенуто веде мову про позитивну 
інверсію певних кліше: «Сьогодні я демонструю свою любов до ближнього, 
тримаючи його чи її на відстані» [Там само] або «чим далі інші тримаються 
на відстані від мене, тим ближче до них я себе відчуваю» [Там само]. Свідоме 
уникання спілкування стає, на думку філософа, біополітичним, а отже, й етич-
ним вибором, так само як і страх, на відміну від легковажного ставлення, 
перетворюється на акт мужності. У перспективі життя має стати «осердеш-
неним» або «одомашненим» (“hearhted” or “homeized”) – автор пропонує ви-
гадувати відповідні неологізми та прогнозує, що «загальне усамітнення… 
стане нашим звичним образом життя» [Там само].

З-поміж численних публікацій про пандемію COVID-19, написаних ви-
датними дослідниками, духом прагматичної стриманості виділяється стаття 
Алена Бадью [15], де філософ виступає проти тих, хто вважає пандемію чи-
мось радикально новим або безпрецедентним. Така дослідницька позиція 
зумовлена, ймовірно, авторськими стандартами в розумінні поняття події.

Загалом сучасні мислителі запропонували чимало ідей, не тільки вислов-
лених вузькоспеціалізованою мовою, а й призначених для неакадемічної ау-
диторії. Натомість, як зауважують деякі фахівці, академічне філософствуван-
ня, з його метафізичними прозріннями, етичними та естетичними здобутками 
і навіть метаполітичними дискурсивними розвідками, не чинить рішучого 
впливу навіть у менш бурхливі періоди: «чимало філософських дискусій на-
гадують спортивні змагання на ігровому полі площиною у квадратний дюйм, 
де дуже мало гравців і ще менше глядачів» [16, р. 872]. Радикальна ж відмін-
ність філософського знання від наукового пояснюється такою аргументацією: 
філософське знання є надто спеціалізованим, аби бути завжди актуальним, 
тоді як наукове знання є актуальним (хоча й не завжди успішним) саме за-
вдяки своїй неодмінній спеціалізованості [Там само].

Не можна обійти увагою й те, що з-поміж філософів існують суттєві роз-
біжності навіть щодо фундаментальних питань. Зокрема, кожен п’ятий фі-
лософ оскаржує існування зовнішнього світу, який не залежить від людсько-
го розуму [17], що свідчить, зокрема, про суттєві суперечності між особис-
то висловленими поглядами та груповими нормами академічних видань. 
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Крім того, традиційною «ахіллесовою п’ятою» більшості філософських 
тверджень залишається неможливість емпірично підтвердити або спросту-
вати мовні аргументи.

Однак навряд чи слід погоджуватися з думкою, що у кризові часи публіч-
на філософія є марною. Навпаки, указання філософів на невизначеність під 
час пандемії може виявити конструктивний потенціал епістемологічної стри-
маності, аби, за влучними словами шведського філософа Еріка Ангнера, ві-
русна пандемія не супроводжувалась «пандемією надмірної впевненості» [18].

Загалом же відмінності у сприйнятті COVID-19 сягають апріорно-світо-
глядного розуміння сутнісних питань, зокрема буття людини та її місця у сві-
ті: прогресисти побачили в пандемії катастрофічну подію, що передбачає 
жорсткі заходи; консерватори наголошували на перебільшенні ризику, що 
навряд чи виправдовує руйнівні наслідки для людського існування. Для про-
гресистів очевидним є стійкий причинно-наслідковий зв’язок між суворими 
протиепідемічними заходами (карантин, носіння масок, масове щеплення) та 
уповільненням темпів поширення вірусу; консерватори ж таку динаміку 
зв’язують з природними коливаннями в «поведінці» вірусу. Прогресисти 
стверджують, що вірус назавжди перетворив світ, а консерватори висловлюють 
сподівання на повернення до колишнього стану по завершенні пандемії. 
У такій майже полярній ситуації «саме філософи могли б допомогти 
об’єднанню цих світів, розкривши основоположні умови, невисловлені “кар-
тини й метафори”, апріорні уявлення про сутність та місце людини у світі…» 
[19, р. 819].

Філософія пандемічної доби має спектр конкретних онтологічних, епісте-
мологічних, етико-антропологічних та інших питань, що потребують осмис-
лення вже сьогодні. Метою статті є вивчення специфіки філософського 
осягнення пандемії COVID-19 як події, що спричиняє радикальні трансфор-
мації на соціальному та особисто-екзистенціальному рівнях, а також визначає 
контекст розвитку глобальної цифрової культури.

Виклад основного змісту ми хотіли б розпочати з філософської проблеми, 
яку Дж. Агамбен, у зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою вірусом 
COVID-19, висловив так: «A che punto siamo?» [5, р. 31]. Італійською мовою 
ця фраза означає буквально «Де ми зараз?» або «що з нами зараз відбуваєть-
ся?». Автор вважає, що людство зараз перебуває у «надзвичайному стані» (the 
state of exception) і що згодом цей етап в історії (італійській зокрема) виявить-
ся «одним із найганебніших…, а очільники та керівники виглядатимуть без-
відповідальними та безсовісними» [Там само, р. 14].

Такі емоційні вислови переконливо свідчать, що автор осмислює пандемію 
передусім як біополітичну подію. Однак не менш очевидним є і те, що зараз 
триває етап, який ще чекає на фундаментальне осмислення: людство безпо-



82

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

середньо перебуває в події, яку наділяє надзвичайним значенням і яка, своєю 
чергою, вирішально впливає на людство. Так, пандемія сама по собі пере-
творилась на реальність, осмислення якої потребує іншого способу, ніж зви-
чайна діагностика та прогнозування.

Пандемія, охопивши весь світ (себто всіх (пан) людей (демос)), поставила 
під сумнів глобалізацію, змусила локально виборювати свою здатність діяти 
на глобальному рівні. Вірус повсюдно поширився не тільки завдяки динаміч-
ній глобальній комунікації, він перетворив саму глобалізацію на «пандемічний 
вірус», що діє на біологічному, соціально-економічному, політичному, куль-
турному та інших рівнях.

У зв’язку з цим доречно згадати концепцію вірусної сучасності (viral 
modernity), засадою якої є стійка паралель між вірусними формами в біології 
та інформацією – двома могутніми силами, що рухають культурну еволюцію. 
Біоінформаціоналістська логіка виходить з того, що основні характеристики 
цифрової інформації (експоненціальне збільшення, високоточна реплікація, 
можливості безмежної рекомбінації та вираження через штучний інтелект) 
є порівнянними з ключовими еволюційними інноваціями у збереженні та 
реплікації біосферної інформації (РНК, ДНК, багатоклітинність, а також 
культура та мова як когнітивні системи) [20]. Відповідно, потенційний сим-
біоз між біологічною та цифровою інформацією може дійти критичної точки, 
коли ці коди почнуть конкурувати на основі природного відбору. Альтерна-
тивний сценарій можливий у вигляді утворення суперорганізму вищого рівня, 
здатного майже безконфліктно виконувати інформаційні завдання на основі 
поділу праці [21, р. 180].

Методологічний потенціал концепції вірусної сучасності сприяє філософ-
ському осмисленню пандемії COVID-19, зводячи разом складні теми на 
кшталт біополітики, постлюдства, карантину, постправди. Зазначена пробле-
матика тісно зв’язана з суперечливим співвідношенням права на інформацію 
та права на висловлювання. Ми солідарні з думкою, що «право на інформацію 
не поглинається свободою слова…, а передбачає передусім право на об’єктивну 
інформацію про те, що відбувається в суспільному житті, тоді як свобода 
слова націлена на вільну циркуляцію оціночної інформації, думок та позицій 
окремих суб’єктів» [22, р. 30]. Однак, як показали факти, тема COVID-19 
часто поміщалась у ландшафт постправди й використовувалась політиками 
з метою зміцнення влади (зокрема, заява Дональда Трампа про COVID-19 як 
про фейкові новини), що, своєю чергою, свідчило про неповагу до науки та 
експертних оцінок. Через такі маніпулювання виникає загроза епідемії дезін-
формації – «невід’ємної випадковості» (integral accident) [23], що властива 
технології та є, по суті, фармаконом у деррідіанському розумінні – ліками, 
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що можуть зашкодити пацієнтові1. Сама глобалізація, отже, перетворюється 
на «вірус нерівності, несправедливості, расизму, знищення, голоду, руйнації. 
Те, що проявляється в пандемії, – це вірулентність усієї вірулентності, сама 
віротичність як спосіб зараження вірулентністю» [24, р. 908].

Вірус глобалізації передається у віртуальний спосіб і спонукає мислити 
вірулентність глобалізації за аналогією з біологічною, усуваючи відмінності 
між цифровим та молекулярним. Для зараження вірусом достатньо одного 
дотику пальця – такі слова справедливі й для цифрового та політичного інфі-
кування [Там само, р. 909]. Так, політика, активно використовуючи можли-
вості соціальних мереж та надзвичайні потужності цифрових технологій у всіх 
вимірах людського існування, заражає вірусами чисел, заходів та стратегій. 
Посилений політичний вплив у соціальних мережах, незалежно від ідеоло-
гічного змісту, загострює почуття впритул до їх спустошення, призводить до 
дис-соціалізації: індивід опиняється ізольованим у своїй комірці-екрані, від-
діленій від спільного простору. Таким чином, під маскою віртуальної соціа-
лізації та виправданої ізоляції відбувається дис-соціалізація суспільства.

З епідеміологічної точки зору дія вірусу описується як перепона, що пере-
шкоджає організму перебувати всередині самого себе. Так само й ізоляція, 
усуваючи фізичний контакт, заважає тілу бути самим собою, замикає його, 
відсікає не тільки від інших тіл, а і, власне, від себе, позбавляє «буття у про-
міжку» (between-being): «…стирається не тільки контакт, а й збіг випадково-
го: дощ, що зволожує, сонце, що опалює, тіло, що вдаряється, загрожує, ди-
вує… це не тільки порушення гнучкості життя: всередині, назовні; ми, вони, 
це й відріз від пульсу буття у проміжку. Більше за все інше зникає те, що 
перебуває у проміжку» [Там само].

Крім того, культ швидкості в поєднанні з бурхливим розвитком комуніка-
ційних технологій спричинив феномен стиснення світу [25]. Зростання 
швидкості передачі інформації суттєво позначилось навіть на використанні 
мови, яка дедалі менше виконує свою фундаментальну роль – висловлення 
думок у діалозі. У цьому відношенні ізоляція може відіграти благотворну 
роль, оскільки багато людей змушені змінити свій спосіб життя.

Складна епідеміологічна ситуація в усьому світі не тільки позначається 
на фізичному або психічному стані людини, перетворюючи здорового на 
хворого, а й спричиняє глобальні зміни, що неухильно трансформуються 
в нові соціальні стандарти. Так, у практиці соціального буття міцно закріпи-
лись носіння масок, дотримання соціальної дистанції, дезінфекція рук, збіль-
шення частки праці та навчання онлайн. В умовах постійного екзистенційно-
го очікування чергових хвиль пандемії утворюються нові патерни соціальної 

1  Доцільно також згадати й те, що virus латиною означає «отрута».



84

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

дії: медична маска стала нормою соціальної поведінки, тоді як відсутність її 
прирівнюється до девіацій; соціальна дистанція та обмеження мобільності 
міцно введені в повсякденне буття.

Ефективність таких заходів забезпечується, зокрема, постійним цифровим 
контролем, ідея якого отримала під час пандемії новий потужний імпульс. 
Дійсно, вимушена самоізоляція прискорила процес диджиталізації суспіль-
ства, поставивши людство в нові онтологічні умови, що визначаються пере-
дусім рівнем розвитку цифрових технологій та ступенем володіння ними 
з боку людини.

З одного боку, коронавірусна пандемія стала хорошим приводом для ди-
версифікації знання та опанування нових професій в інтернеті. Вимушена 
ізоляція виявилась каталізатором цифрової економіки, гнучкого поєднання 
цифрової праці, цифрової освіти та цифрового дозвілля. Ще одним позитив-
ним наслідком глобальної епідемії можна вважати часткове відновлення при-
роди на тлі зниження техногенної активності людини.

З іншого боку, один із найголовніших ризиків тотальної інформатизації 
пов’язаний з ідеєю цифрового контролю. Він полягає передусім у відстежен-
ні потенційних носіїв коронавірусу, запровадженні кьюар-перепусток, моні-
торингу активності в освітньо-інформаційному просторі, збільшенні кількос-
ті камер розпізнавання обличчя та станцій зв’язку стандарту 5G.

Дійсно, вельми поширеною є думка, що ефективним засобом стримуван-
ня епідемії є відстеження контактів за допомогою даних мобільного телефо-
на та камер стеження, хоча такий спосіб часто сприймається як авторитарний. 
Таке звинувачення, на наш погляд, є хибним хоча б через те, що інструмен-
ти цифрового стеження широко використовуються сучасними політичними 
режимами – від ліберально-демократичних до авторитарних. У постпаноп-
тичній цифровій реальності будь-яка політична влада набуває дисперсного 
характеру й реалізується через мікропрактики спостереження [26]. У зв’язку 
з цим активно використовується профайлінгова технологія, що, перетворю-
ючи людські тіла на потоки інформації, «забезпечує можливості категори-
зації, соціального сортування, дистанційного контролю за мобільністю тощо» 
[Там само, р. 47].

З урахуванням викладеного вище можна впевнено припустити, що циф-
ровий поворот як теоретична проблема, разом з екологічним поворотом, ви-
значальним чином зумовлює майбутню форму філософії, зокрема онтологію 
взаємозв’язку біологічного життя людини з новими цифровими технологіями 
та подальшу трансформацію людства як частини більших біо- та технологіч-
них систем.

Крім того, в умовах сучасної пандемії різко загострюються суперечності 
між особистим (приватним) та суспільним, що спонукає до вирішення про-
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блеми не шляхом захисту приватного або суспільного будь-якою ціною, а че-
рез складний пошук компромісу між ними. Зокрема, ізоляція поставила під 
сумнів індивідуалізм, що є фундаментальною характеристикою західного 
суспільства, де переважають цінності автономії та особистого інтересу – на 
відміну від традиційних суспільств, де індивід невіддільний від групи, до якої 
він належить.

Ізоляція заново підкреслила гайдеггерівський акцент на зв’язку Dasein 
з буттям-інших, що сприяло відновленню солідарності та взаємодопомоги. 
Сьогодні більшість людей глибоко усвідомлюють, що ізоляція, а також носін-
ня маски і практика дистанційних жестів спрямовані як на захист інших, так 
і на особистий захист. Це також сприяло переоцінці тих професій, які зазвичай 
вважаються другорядними й пов’язані передусім з обслуговуванням – від 
персоналу лікарні до помічників по дому та збирачів сміття, без яких не могло 
б існувати жодне людське суспільство.

Між подією та її учасниками («Ми») існує зворотний визначальний зв’язок: 
«Ми» оформлюється в події, що трапляються з «Ми», так само як подія здій-
снює рішучий вплив на «Ми». Пандемія COVID-19 драматизувала розрив між 
двома формами множинності – популізмом (націоналізмом) та солідарністю. 
Відповідно, один із викликів пандемії щодо філософії полягає в тому, аби було 
враховано природу відмінності між цими двома формами.

У зв’язку з цим слід зважати на складне співвідношення між недискримі-
наційним характером вірусу та локусами початкової дискримінації, зумов-
леної діями різних рівнів влади. У таких умовах «Ми» рухається між індиві-
дуалізованим «Я» та його узагальненням як «Ми». Якщо в структурі популіз-
му «Я» є часткою «Ми» тією мірою, якою обидва вони є однорідними об’єктами 
(коли залишки початкової нерівності та дискримінації усуваються заради 
однорідного «Ми», а в умовах ковідної реальності пандемія заперечується як 
біополітична подія), то солідарність як структура мислення та форма діяль-
ності передбачає в «Ми» необхідність честі та достоїнства як обов’язкових 
предикатів людського єства. Солідарність виявляється як спільне почуття, 
спів-чуття, чиє значення, як чітко показала Ханна Арендт [27], полягає у тому, 
що, не зважаючи на нерівновагу сил, воно є раціональним політичним суджен-
ням. Ситуація ж з COVID-19 показує, шо філософське осмислення життя не 
може бути відділене від форм солідарності, спричиненими постійними спро-
бами актуалізувати людську гідність.

Нова темпоральність в умовах пандемії. У постнекласичному філософ-
ському дискурсі темпоральність розуміється як певна послідовність змін, як 
тривалість існування у людиновимірному світі, що неодмінно сполучено 
з особистими оцінками, цінностями, перевагами, суперечливими, а отже, не-
стабільними структурами самого соціального суб’єкта.
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Сьогодення сприймається не тільки як швидкоплинна межа між тим, що 
відбулось, і тим, чого ще немає, а й як істотний вимір, що містить все минуле 
і передбачає все майбутнє. Такий вимір Едмунд Гуссерль назвав «живим 
справжнім», на відміну від «мертвого» сьогодення, зведеного до атому-миті, 
абстрактно накресленого на часовій лінії [28].

Крім того, повномірне відчуття справжнього моменту передбачає відкри-
тість ситуації, у якій опинився суб’єкт, та, як свого часу підкреслював Мар-
тін Гайдеггер, рішуче прагнення взяти її під контроль [29]. Схожа думка ви-
словлена і в буддистській філософії: рефлексія непостійності (anytia) шляхом 
медитативних зусиль допомагає пережити досвід повної ідентичності з часом. 
За такого розуміння темпоральність звичайного досвіду стає більш передба-
ченою, програмною та самостверджувальною, проте слід зважати, що, за 
специфікою людського буття, такий досвід засновано на стабільності світу, 
і водночас він залишається відкритим для події.

Темпоральність звичайного досвіду суттєво відрізняється від події, спо-
лученої, як правило, з феноменом подиву1. Як зазначає Франсуаза Дастур, 
подія насправді – це «…завжди раптовість, дещо, що захоплює нас неперед-
баченим чином, без попередження і що веде нас до непередбачуваного май-
бутнього. Подія, що виникає у становленні, являє собою дещо непоправно 
надмірне у порівнянні зі звичайним уявленням про час як про потік. Це про-
являється як дещо, що зміщує час і надає йому нової форми, щось, що виво-
дить потік часу з рівноваги та змінює його напрям» [30, р. 182].

У таких словах підкреслено, що подія розбалансовує та радикально змінює 
звичний стиль існування. Ба більше, це «відбувається не у світі… це, навпаки, 
начебто новий світ, що відкривається через те, що відбувається. Подія являє 
собою критичний момент темпоральності – критичний момент, який, тим не 
менш, припускає безперервність часу» [Там само].

Отже, подія – не просто випадкова ситуація, що може статись у житті будь-
якої людини. Неявне знання про можливість події є невід’ємною частиною 
темпоральності та необхідною складовою життєвого досвіду. Подію не може 
бути сприйнято одразу; вона осягається лише постфактум і, нарешті, особис-
то – як те, що трапилося з суб’єктом, а не те, що ним зроблене. За влучним 
висловом Фр. Дастур, у такій ситуації ми переживаємо нашу нездатність 
переживати.

Отже, через те, що подія є незапланованою та такою, що руйнує звичний 
світ, осмислення її можливе лише тільки після того, як вона відбудеться, 
і тільки тоді можна зрозуміти, у який спосіб виникає новий світ. Якщо зви-

1  У контексті нашого дослідження поява нового коронавірусу у 2019 р. розглядається не як віру-
сологічна подія, що відбулась за межами людської свідомості, а передусім як гуманітарна катастрофа, 
спричинена поширенням цього вірусу.
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чайний досвід передбачає початкову віру у стабільність світу й має однакову 
«стилістику», то порушення такої узгодженості зумовлює нездатність зали-
шатись відкритим для події, а згодом й інтегрувати її. Таку диспозицію 
Фр. Дастур описує як «психоз» [30, р. 185–186].

У сучасному пандемічному контексті така та зазначені раніше характери-
стики події є, на наш погляд, найбільш влучними: пандемія захопила людський 
світ, збила з пантелику, змінила розуміння майбутнього й вивела плин часу 
з-під контролю. Так, миттєво змінились цілі світи: офісні працівники змуше-
ні були перейти на роботу вдома і, перебуваючи в невеликих приміщеннях 
протягом тривалого часу, водночас забезпечувати та контролювати дистан-
ційне навчання своїх дітей; інша категорія працівників (бібліотекари, обслу-
говуючий персонал) підпала під масові звільнення, тоді як їхнє занепокоєння 
зростало в міру уповільнення темпу життя.

Трансформація багатьох звичних дій, що складали зміст повсякденного 
життя (відвідування спортзалу, регулярні купівлі, щоденна поява на робо-
чому місці тощо), супроводжувалась також появою раптово «необхідних» 
видів діяльності (продавців харчових продуктів, кур’єрів, прибиральників 
лікарень та помічників у догляді за хворими) на тлі навмисної байдужості 
до ризиків для здоров’я, плинності кадрів та непередбачуваних змін. Так, 
зокрема, з’явилися разючі подробиці про безупинну та відчайдушну роботу 
лікарів та медичних сестер, які, крім того, змушені були зіштовхуватися 
з фундаментальними етичними проблемами, особливо у відділеннях інтен-
сивної терапії.

Загалом ізоляція «змусила» людей переживати новий відрізок часу як 
темпоральність, що більше не є стрімкою та уривчастою. Спочатку час сприй-
мався як надто повільний, згодом з’явилося відчуття прискорення часу навіть 
в умовах монотонності, що не переривалась звичними приємними канікулами 
або традиційними рекреаційними заходами. Тому й не є дивним з феномено-
логічної точки зору, що початок епідемії став саме подією. Раптом перевер-
нувся світ, а радикально нове та невизначене майбуття зруйнувало звичне 
відчуття часу.

За таких умов постійна феноменологічна можливість раптовості події спо-
лучається з відчуттям кризи. Час надзвичайної ситуації, локдаун, самоізоля-
ція – це також час події. Ми наражаємось на самих себе у спробах змусити 
час функціонувати за звичною схемою: самокритично згадуємо попереджен-
ня про насування пандемії, висловлені експертами в галузі суспільної охоро-
ни здоров’я, та уявляємо світ, у якому могли б ефективно планувати; ми пере-
глядаємо графіки, що показують динаміку захворюваності, смертності та 
одужання, намагаючись вибудувати часову лінію з минулого в майбутнє; 
шукаємо новини про ефективність вакцин та можливі дати їх появи.
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Такі заходи свідчать про раціональні спроби проаналізувати зроблені 
управлінські успіхи та помилки, а також спроби набути епістемної гнучкості 
щодо майбутніх подій. Однак, зважаючи на майже повну марність намагань 
пересічних громадян рішуче вплинути на ситуацію, такі наміри слід розуміти, 
скоріше, як екзистенційні спроби здолати (викорінити) особливо тривалу 
подію, тим самим відтворивши звичну темпоральність, аби людський досвід 
знову почав вважатися нашим власним.

Аналізуючи політичні процеси наприкінці XVIII ст., Мішель Фуко зазна-
чав, що народжена щойно біовлада стикнулась з ендемічною проблемою 
й мусила взяти до уваги, що «форма, природа, поширення, тривалість та ін-
тенсивність захворювань поширені в популяції… Вони стали постійними 
чинниками, які знесилювали населення, скорочували робочий тиждень, мар-
но витрачали сили та коштували грошей як через те, що призводили до па-
діння виробництва, так і через коштовність лікування. Смерть більше не була 
чимось, що зненацька обрушилось на життя, як під час епідемії. Смерть тепер 
була чимось постійним, чимось, що прослизає у життя, постійно гризе його, 
зменшує та послабляє» [4, р. 243–244].

У свою чергу, Лорен Берлант використала словосполучення «повільна 
смерть» [31], аби описати тихий фоновий стан пізнього капіталізму у ви-
гляді безперервного виснаження населення. Повільна смерть – це форма 
минання життя, яку приймає ендемік. Таке зрушення, на наш погляд, не 
є виключно функцією фактичного впливу смертей та захворювань. Це на-
слідок передусім нестійкості події як розриву в життєвому досвіді, оскільки 
COVID-19, зокрема, віддзеркалює нездатність політичних та економічних 
систем виконувати свої завдання та, у підсумку, веде до переходу від пан-
демії до ендемічного часу.

Така домінуюча темпоральність стає, за висловом Ясбіра К. Пуара, тем-
поральністю слабкості, а не здоров’я або інвалідності, хронічною, а не го-
строю – «не ноннормативною, не виключною, не такою, що може настати або 
якої можна уникнути, а банальною особливістю повсякденного існування, яка 
вже визначає ненадійність такого існування» [32, р. 16].

Деякі масові загибелі, особливо внаслідок терористичних атак або інших 
особливих криз, вважаються катастрофічними, вони завжди є раптовими, на-
віть якщо були передбачені, і травмують не тільки своїх жертв, а й широкий 
загал, водночас стаючи каталізатором радикальних змін у царині безпеки та 
контролю. Майже мільйон смертей від COVID-19 доволі швидко став особ-
ливістю соціального ландшафту, повільна смерть увійшла в нормальне життя, 
ставши ознакою передусім особистої трагедії при частому замовчуванні з боку 
політиків.
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На наш погляд, зіставлення епідемії та ендемічності з подією та триваліс-
тю допомагає пояснити стан свідомості хворих на так званий «тривалий 
COVID» – такий недостатньо вивчений синдром виявляється у тих, хто вижив 
після COVID, при якому гостра фаза вірусної інфекції змінюється на періо-
дичне повернення специфічного поганого самопочуття [33]. У міру збільшен-
ня випадків захворювання та медичних знань онтологія досвіду щодо хворо-
би збільшуватиметься. Однак відмова визнати нелінійний, циклічний, стійкий 
час поствірусного життя також є екзистенційною реакцією на «психоз» три-
валої події та потребою в більш «нормальній» темпоральності.

Висновки. Філософствування сьогодні – це передусім рішуче висловлю-
вання, позбавлене стану відстороненості та виваженості. Будучи уважною до 
здобутків природничих, медичних та соціальних наук, філософія ковідної доби 
націлена на конкретні онтологічні, епістемологічні, етико-політичні розвідки 
й, по суті, не має права пропустити теперішній час в очікуванні зручних «су-
тінків». Саме зараз, перед обличчям глобальної надзвичайної ситуації, філо-
софія здатна показати свою максимальну силу – завдяки суворому та систе-
матичному мисленню розкрити архе нової світової реальності та виявити її 
детермінанти.

Філософія пандемії – це рефлексія специфічної соціальної реальності, 
породженої дистанційним способом соціального буття та цифровими техно-
логіями, новими стереотипами щодо співвідношення індивідуального та ко-
лективного, новим прочитанням проблематики особистої та колективної 
відповідальності.

Цілком імовірно, що в людському суспільстві самий COVID-19 може ви-
явитися одним з мезоінститутів, що проявляється як серйозна сезонна хворо-
ба, і тим самим провокує явища, що могли статися в будь-якому разі, хоча 
й менш швидко та рішуче. Той факт, що COVID-19 не спричинив політичної 
революції, не робить його просто ще однією посередньою подією, яка нічого 
не міняє. Замість цього, як і усі важливі події, пандемія, ймовірно, перетасує 
механізми різних ключових людських інститутів, а всю увагу буде приділено 
найголовнішим із тих, які вона руйнує або спричиняє.

Пандемічна ізоляція стала подією, що викликала специфічний часовий 
розрив у процесі формування життєвого досвіду. Крім того, вона поступово 
виявляє свій продуктивний потенціал, спонукаючи людей на самоті перео-
смислити й змінити їхній спосіб життя. По суті, відкривається новий горизонт 
у розвитку людства – так звана транссучасність, позначена не стільки транс-
гуманістичним вектором (у бік подолання людського штучним інтелектом), 
скільки відкритим та усамітненим неогуманізмом, що сполучає цінності на-
уки та техніки зі свідомою турботою про себе та інших у спільному домі.
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ПАНДЕМиЯ КАК ВЫЗОВ: ОСОБЕННОСТи 
ФиЛОСОФСТВОВАНиЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВиЯХ

в статье исследована специфика философствования в условиях пандемии 
COVID-19. Проанализированы разнообразные версии постижения новой реальности, 
высказанные известными мыслителями. Показана специфика социального и лично-
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го бытия в контексте теории вирусной современности в сочетании с опытом 
глобального цифрового контроля. современная пандемическая ситуация 
переосмыслена как неординарное событие, что, в отличие от темпоральности 
привычного опыта, радикально изменяет ощущение времени в условиях ковидной 
повседневности.

Ключевые слова: современная философия, пандемия COVID-19, биополитика, 
цифровая культура, темпоральность.
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PANDEMIC AS A CHALLENGE: FEATURES  
OF PHILOSOPHY IN EMERGENCY CONDITIONS

The article explores the specifics of philosophizing in the context of the COVID-19 
pandemic. Various versions of comprehension of a new reality, expressed by famous 
thinkers, are analyzed. The specificity of social and personal life is shown in the context 
of the theory of viral modernity in combination with the experience of global digital control. 
The modern pandemic situation has been rethought as an extraordinary event, which, in 
contrast to the temporality of familiar experience, radically changes the sense of time in 
the conditions of daily life of covid.

Keywords: modern philosophy, COVID-19 pandemic, biopolitics, digital culture, 
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ЗБУДНиКи ВІСПи ТА БУБОННОЇ ЧУМи В ЧиЛІ  
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Інфекції та епідемії – не новина в людській історії. Задокументовані 
з незапам’ятних часів, від афін фукідіда до іспанського грипу та COVID-19 третьо-
го тисячоліття, вони завжди були і будуть з людством. це дослідження дає філо-
софсько-історичну та соціально-філософську оцінку спустошення й кризи, що були 
викликані епідеміями холери та бубонної чуми в зароджуваній Республіці чилі кінця 
ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: чума, епідемія, бубонна чума, холера, чилі.

Постановка проблеми. Аналіз не досліджуваних раніше достовірних 
джерел місцевого характеру дозволяє дати обґрунтовану критичну оцінку 
подіям у Чилі початку минулого століття. Дослідження висвітлює не відомі 
до сьогодення факти й спостереження історичних осіб, що суттєво змінюють 
уявлення про деякі речі, зокрема про політичну стратегію чилійської влади, 
її економічні інтереси і важелі, культурний рівень населення, ступінь його 
освіченості та громадянської свідомості.

Зазначені у статті події соціальної історії набувають безумовної актуаль-
ності сьогодні у зв’язку з пандемією, що триває. Це дослідження дає розгор-
нуту ілюстрацію масштабної і тривалої епідемії інфекційних захворювань 
у морській торговельній державі в контексті всіх супутніх обставин, прямих 
і непрямих підстав трагедії. Найзначнішою серед них підставою виявляється 
недбалість влади, а також непрозорість її дій (замовчування масштабів епіде-
мії), байдужість до культурного та санітарного середовища в країні.
© Хуан Гільєрмо Естай Сепульведа, Алессандро Монтеверде Санчес, 2022
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підгрунтям для теоретичних 
висновків у цій роботі послужили здебільшого документи державних уста-
нов, зокрема Міністерства внутрішніх справ Чилі, муніципалітету міста 
Калама, Морської служби охорони здоров’я, свідчення адміністративних 
співробітників окремих провінцій, постанови, звіти фахівців, промови, до-
повіді, газетні нотатки, публіцистичні матеріали довоєнних років, дані 
статистики тощо. Такого роду свідоцтва виступають найціннішими ней-
тральними джерелами інформації для максимально об’єктивних узагальнень 
та наукових побудов сучасних істориків, серед яких Е. Лавал, Ф. Фаріас, 
В. Ласнібат та ін.

Формулювання цілей. Метою дослідження є викриття безумовно зна-
чущих фактів соціальної історії чилійських провінцій 1895–1905 рр. під час 
епідемій віспи та бубонної чуми як маркера реального стану розвитку кра-
їни; філософсько-історична оцінка цинічної біополітики індустріальної 
держави.

Виклад основного матеріалу
Вальпараїсо наприкінці XIX – на початку XX ст. Місто-порт Вальпа-

раїсо наприкінці XIX – на початку XX ст., будучи головним портом західно-
го узбережжя Південної Америки, займало перше місце серед усіх міст 
держави у торгово-економічному відношенні, через що здобуло славу го-
ловної перлини Тихого океану. Перевага порту була пов’язана з нітратним 
бумом, який розпочався в 1880 р. і тривав до 1930 р., у період між тихооке-
анською війною між Чилі та конфедерацією Перу – Болівія до краху фондо-
вої біржі на Волл-стріт.

Водночас, починаючи з другої половини ХІХ ст., Вальпараїсо пережива-
ло комерційне зростання, яке було спричинено зароджуваною промисловіс-
тю та збільшенням торговельних послуг, і це перетворило порт на центр 
міжнародної морської торгівлі, де в той час домінувала Англія, що зайшла 
надто далеко, відкривши англійський банк на чилійській землі. Місто-порт 
активно приймало сільське населення з внутрішніх районів регіону, набув-
ши репутацію міста, у якому селяни сподівались покращити умови свого 
життя. Міграція із сел до Вальпараїсо призвела до швидкого розширення 
квітучого міста в бік безлюдних секторів. Заселявся, зокрема, один із 42 
пагорбів порту, що зробило його характерною визитівкою для всього світу 
й досьогодні.

У період з 1895 по 1920 рр. населення Вальпараїсо збільшилося майже на 
32 %. Однак слід враховувати, що це глобальне зростання почало сповільню-
ватися з 1914 р. через три основних чинники, а саме: Першу світову війну, 
оскільки припиняються інвестиції та торговельні контакти між Європою та 
Латинською Америкою; також через землетрус 1906 р., що спричинив сер-
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йозні пошкодження міського порту; нарешті, завдяки відкриттю Панамського 
каналу. Місцеві історики згадують: «Відкриття Панамського каналу в серпні 
1914 року сильно вплинуло на Вальпараїсо як порт; припинили своє існуван-
ня багато судноплавних ліній. Своєю чергою, будівництво порту Сан-Антоніо 
також сприяло зменшенню ролі й важливості нашого постраждалого порту» 
[1, р. 22]. Таким чином, чисельність жителів Вальпараїсо зросла із 13 274 
у 1895 р. до 18 442 у 1920 р. [2, р. 94].

Місто-порт в економічному, адміністративному, санітарному та господар-
ському плані не було готове прийняти такий великий потік людей. Результатом 
цього став значний контраст між планом старого міста та площею Вальпара-
їсо після урбаністичної міграції, коли на багатьох пагорбах сприятливо роз-
ташувалися склади, комерційні офіси та розкішні будинки іноземців, які там 
оселилися. Так, заможні американці, німці, італійці, англійці та іспанці роз-
ташувалися переважно на пагорбах Алегре і Рейна Вікторія. Їм протистояли 
інші пагорби Вальпараїсо, де розмістилися облишені усілякої гігієни та сані-
тарії бідні квартали робітників міста і порту, будинки прислуги та працівників 
промислових підприємств. У важкодоступних місцях, на неасфальтованих 
вулицях там буяв бруд. Елементарні умови гідного існування були повністю 
відсутні. Проте вибір жителів цих пагорбів, перетворених на квартали, був 
безпосередньо зумовлений високою орендною платою за житло та низькою 
зарплатою, яка ледве дозволяла виживати.

У центрі міста та в районах пагорбів народилися конвентільо – архітек-
турні конструкції для проживання найбіднішого населення. Цей прибутковий 
бізнес із будівництва хитких, але популярних будинків, які й у XXI ст. ще 
можна знайти в місті всесвітньої спадщини, на рубежі ХІХ–ХХ ст. утримува-
ли у своїх руках заможні землевласники. За період з 1892 до 1905 рр. такий 
тип житла надзвичайно збільшився у своїй кількості: з 543 до 1619 будинків. 
Чисельність людей, які населяли конвентільо, зросла з 17 000 до 54 794, а за-
гальна кількість кімнат зросла з 6 426 у 1892 р. до 18 314 у 1905 р. [3, р. 502]. 
Верхні поверхи споруд було поділено на численні кімнати, щоб збільшити 
місткість мешканців і, відповідно, прибуток власників житла. У бараках не 
було санітарно-гігієнічних приміщень, питної води; доступ до водопроводу 
знаходився у спільних двориках.

Інший тип наділу виник у результаті будівництва приміщень безпосеред-
ньо на пагорбах; численні будівлі від двох до шести поверхів доповнили 
попередні квартали і стали переважним типом житла у Вальпараїсо. Періо-
дичне видання 1907 р. описує житловий будинок у Вальпараїсо як «набір 
круглих кімнат, кабін, які не мали жодного отвору назовні, за винятком вхід-
них дверей до кімнати, але з тією особливістю, що вони були вирівняні вздовж 
вулиці або внутрішнього дворика, який використовувався для прання та ро-
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боти на кухні» [1]. Стосовно цього ж газета «El Mercurio de Valparaíso» писа-
ла: «…помпезну назву конвентільо отримали будівлі, що являли собою низку 
дуже вузьких кімнат, зроблених на краю яру (прірви) зі шматків деревини 
і старих, погано підігнаних колод, без будь-якого покриття, унаслідок чого 
відбувались постійні протікання» [4].

Отже, санітарні умови у приміщеннях, де проживала більшість населення 
Вальпараїсо, зокрема робітники, були, відверто кажучи, нелюдськими. Цей 
факт із часом сприяв тому, що низка епідемічних факторів зараження підси-
лила інші ендемічні захворювання, тим самим спричинивши високий рівень 
смертності, який спостерігався наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Однією 
з таких напастей стала віспа, епідемія якої мала місто в недалекому минулому. 
Протягом досліджуваного періоду ми бачимо такі спалахи: 1895 р. – у ХІХ ст. 
та біноми 1905–1906, 1909–1910 і 1921–1922 рр. у ХХ ст., що ставить це лихо 
на перше місце серед причин смерті в країні.

Історія проникнення збудників хвороб у Вальпараїсо та інші про-
вінції. У середині XIX ст. Вальпараїсо постраждало від серії епідемій, що 
майже знищили його населення. За 1865 р. було зареєстровано 3753 хворих 
на віспу, що спричинила смерть 929 із них. У той самий час населення пор-
ту Вальпараїсо було приблизно 74 931 житель, а рівень смертності становив 
51 людину на тисячу населення – дуже високий із сучасної точки зору [5]. 
У 1869 р. віспа знову з’явилася, проте, на загальне щастя, лише як окремі 
випадки. Близько 1876 р. розпочався новий натиск цієї хвороби, який тривав 
із серпня по травень наступного року. До 1879 р. епідемії віспи були регу-
лярними і значно посилилися в період з 1883 по 1885 рр., викликавши три-
вогу та занепокоєння населення та місцевої влади. Смертність від віспи 
також не припинялася, про що є записи до 1898 р., і знову вони з’явилися 
приблизно з 1903 по 1905 рр.

Важливо зазначити, що в період між останніми роками ХІХ ст. і 1903 р. 
відбулися досить значущі події в галузі пізнання розвитку чуми та нових 
джерел хвороби, вони пізніше були вивчені й описані різними авторитетами 
свого часу в галузі медицини. Серед них дослідження доктора В. Маккіавело, 
що були опубліковані вдруге в 1932 р., де науковець аналізував низку спалахів 
чуми, вказуючи на форми проникнення збудників хвороби у Вальпараїсо та 
інші провінції [6].

Водночас офіційні відомості Міністерства внутрішніх справ того періо-
ду офіційно свідчать про те, що до кінця 1901 – початку 1902 рр. віспа пов-
ністю зникла з території країни. Однак документи, що зібрані в області 
Антофагаста, говорять зовсім про інше. Вони належать одному зі співробіт-
ників муніципалітету міста Калама, який повідомляв: «Із південних газет, 
які я нещодавно отримав, я дізнався про те, що Головна рада з вакцинації 
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оголосила про повне зникнення віспи в країні. Проте це серйозна помилка. 
Я можу надати вам звіт про санітарний стан цього містечка, який я наважу-
ся кваліфікувати як жахливий» [7]. Співробітник муніципалітету Калама 
також свідчить:

«За вашим розпорядженням я звернувся до міської влади 
відносно щоденного звіту громадського лікаря про перебіг 
епідемії віспи. санепідемічні заключення доставлялися мені 
щодня, але було помітно, що вони розбіжні з тим, що від-
бувається насправді. Різниця була помітна, у чому я пере-
конався власноруч, а також за свідченнями численних квалі-
фікованих фахівців. статистика з віспи, яка велася офіцій-
но, не відповідала дійсності. так, наприклад, коли 
в медичному висновку оголошувалося існування одного-двох 
випадків захворювання, у міській місцевості їх налічувалось 
п’ятнадцять і більше» [Там само].

Причини вищевказаного, як зазначав чиновник, полягають у тому, що дані 
формуються переважно завдяки інформації від корінних містян, які зазвичай 
приховують хворих і заперечують факти їх наявності. З іншого боку, муніци-
пальні лікарі не мають необхідної підтримки з боку місцевої влади, щоб мати 
змогу забезпечити здоров’я населення. Він також переконаний, що основною 
причиною поширення вірусу є нестача та/або відсутність гігієни, точніше, 
жахливі сантарні умови в місті. Це призводить до того, що інфекція розпо-
всюджується переважно в найбідніших районах, серед найнижчих верств 
суспільства. На цьому тлі службовець муніципалітету міста Калама додавав: 
«…на мою думку, поширенню епідемії можна було б запобігти, якби муніци-
пальна влада при належній нагоді здійснила дезінфекцію населення, знищи-
ла накопичені джерела бруду, заборонила використання нечистої води при 
митті м’яса на бойнях тощо» [Там само].

Очевидно, що жодних із зазначених заходів не було вжито, і наслідки ви-
явилися відчутними. Санітарний стан у комуні Калама нічим не відрізнявся 
від інших комун, провінцій, міст і селищ Чилі того часу. Згадуються будинки, 
де тривалий час зберігалися відходи. Зазвичай навіть на найбільш жвавих 
вулицях можна було спостерігати трупи собак та інших тварин, отруєних 
поліцією. Крім того, місцевість безпосередньо на краю міста Калама вико-
ристовувалась для скидання та накопичення відходів, що отруювали повітря 
та ґрунт. До цього слід додати той факт, що вода для живлення міської бійні 
відводилася з канави, яка була брудною каналізацією. Окремим пунктом 
необхідно зазначити справжню невідповідність між занедбаним станом міста 
та грошовими ресурсами, які до нього надходили. У цьому сенсі муніципа-
літет міста Калама на півночі Чилі «мав понад 60 000 доларів річного доходу, 
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що було абсолютно достатньою сумою для того, щоб повністю задовольнити 
потреби міста, зробивши його зразковим містом республіки із розвинутими 
муніципальними послугами» [7]. І все ж таки, як повідомляє чиновник, шпи-
таль для інфікованих хворих було створено. Незважаючи на це твердження, 
він закінчує:

«від початку епідемії пройшло три місяці – більш ніж 
достатньо часу для прийняття певних протидіючих хворо-
бі заходів, шо так і не були прийняті. ситуація ускладню-
ється тим, що із сильною спекою, яка тільки починається, 
віспа повернеться, і розміри епідемії значно перевисять 
цифри минулих місяців. На мою думку, є крайня необхідність 
у тому, щоб вища влада провінції негайно вжила енергійних 
заходів» [Там само].

Завдяки цьому яскравому опису ситуації стає зрозумілим типовий сцена-
рій розгортання подій не тільки в Каламі, але й інших містах, комунах і про-
вінціях Вальпараїсо. Основною проблемою на шляху боротьби з епідемією 
виявилася проблема активності влади, а також відсутність санітарії та гро-
мадської й особистої гігієни, наявність бактерій, збудників інфекцій. Важли-
во додати, що країна з такою великою територією потенційно схильна до 
проникнення різних хвороб, про що йдеться далі.

Звіти, що надходили до центрального уряду з провінції Магальянес, зо-
крема з міста Пунта-Аренас, повідомляють, що вони дізналися з газетних 
повідомлень про появу бубонної чуми в Буенос-Айресі, Аргентина, у березні 
1899 р. З огляду на ці новини уряд Пунта-Аренаса прийняв рішення застосу-
вати «Правила охорони здоров’я на морі» від 1895 р. Вони складалися з низ-
ки заходів, що «повинні бути вжиті неодмінно та в міру необхідності, щоб 
захистити населення не лише від бубонної чуми, але й від будь-яких інших 
інфекцій, які можуть загрожувати вторгненням на територію Чилі по морю, 
і особливо через Магелланову протоку» [8]. Викладене попередження від 
адміністрації провінції свідчить про те, що вжиття санітарних заходів для 
захисту від занесення інфекційно-контагіозних хвороб було на той час дуже 
дискутованим у світі питанням і заслуговувало на особливу увагу. На це вка-
зує те ж саме джерело:

«Доцільним було б вжити якісно нових протиепідемічних 
заходів, крім добре відомих карантину та дезінфекції. Каран-
тини застосовувалися у стародавні часи відсталої гігієни 
і мають тенденцію втрати популярності сьогодні на тлі 
активних міжособистісних відносин, зростання торгівлі та 
завдяки останнім досягненням мікробіології, бактеріології 
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та вірусології. більш ніж імовірно, що подібні методи бо-
ротьби з хворобою незабаром зовсім зникнуть, враховуючи 
результати Наукового конгресу під час останньої виставки 
в Парижі та Конвенцію між Республікою аргентина, бра-
зилією та Уругваєм. Навіть якщо карантин триватиме, то 
це стосуватиметься не здорових людей, будь-яких товарів 
та вантажів, а лише хворих, а також інфікованих вантажів 
і багажу. І навіть ці заходи мають бути скорочені до об-
меженого часу, необхідного для дезінфекції брудних об’єктів 
або одужання хворих. Дезінфекція ж як метод боротьби зі 
збудниками, навпаки, не втрачає актуальності та має тен-
денцію стати домінуючим і безумовним профілактичним 
заходом запобігання епідеміям.

Якщо дезінфекція забезпечить протидію заразній хворо-
бі, форсований наступ на збудника і його насильницьку 
смерть, то немає підстав вважати, що загибель інфекцій-
ного агента відбудеться природним шляхом, згідно з біоло-
гічними законами. Якщо зараження хворобою викликається 
інфекційним агентом, який піддається знищенню за допо-
могою засобів гігієни, логічно вдатися до них, щоб своєчасно 
захиститись від ворога, а не чекати, поки небезпека зникне 
сама або остаточно знищить населення, оточене санітар-
ним кордоном. Не може вважатися гуманітарними заходами 
чи юридично виправданими діями ізоляція людини в домі чи 
її державі, «ув’язнення» її на карантині як спосіб запобіган-
ня зараженню. З вищесказаного можна зробити висновок 
щодо запобіжних заходів при епідемії: дезінфекція не є аб-
солютно достатнім, проте принаймні основним елементом 
у стратегії боротьби з інфекційними хворобами» [8].

На той час, у 1900 р., Морській службі охорони здоров’я стало відомо про 
епідемію бубонної чуми в Бразилії, а також поширення її випадків в Арген-
тинській Республіці. Зазначалося, що інфікування цією чумою може бути 
двома шляхами: морським і наземним; проте, за підрахунками Морської 
служби охорони здоров’я, морський шлях був найбільш імовірним. Важливо, 
що морське сполучення між Чилі та Бразилією було й залишається прямим 
і активним, та здійснюється, зокрема, англійськими, французькими, іспан-
ськими та іншими іноземними суднами.

Зв’язок Чилі з Аргентиною на той час був ще більш розвинутий, ніж по-
передній, здійснювався партнерами тих самих компаній та додатково тих, 
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судна яких проходили через Уругвай. Отже, очевидною і значною була мож-
ливість зараження решти країни бубонною чумою через морські відносини 
у місті-порті Пунта-Аренас, що мав величезне значення. Торгівля між Атлан-
тичним та Тихоокеанським узбережжями здійснювалася через Магелланову 
протоку або мис Горн, портом якого був Пунта-Аренас – обов’язкове місце 
виходу кораблів на берег для переобладнання і головний вихід з Атлантично-
го океану в Тихий океан. Тож, щоб стримати розповсюдження інфекції та за-
побігти епідемії, необхідно було стежити за прибуттям кораблів з Атлантики, 
особливо, тих, що заходили в порти будь-якої з названих держав. В умовах 
відвертої тривоги і занепокоєння в Чилі було видано інструкції відносно під-
вищення ефективності захисту від занесення бубонної чуми в країну. Однак 
виконати вказівки не вдалося, і на то були свої причини, про що свідчить до-
повідь губернатора Приморського краю:

«Дуже важлива й складна робота з охорони здоров’я на 
морі полягала в особливому нагляді та відвідуванні кораблів 
після їх прибуття в порт. У першу чергу мало бути облаш-
товано відповідні пункти, де це повинно було б відбуватися. 
Подібні точки, які прийнято було називати станціями 
здоров’я, існували в усіх країнах, що йшли в ногу з прогресом, 
проте їх не існувало на нашій території» [8].

Доповідь губернатора Приморського краю на цьому не закінчувалась, він 
продовжував рекомендувати низку реформ і заходів задля уникнення можли-
вих спалахів чуми. До окремих його застережень і прохань частково дослу-
халися, але більшості не чули. Ці неопубліковані звіти з різних інформаційних 
засобів про санітарний та епідемічний стан у Чилі кінця століття дозволяють 
значною мірою візуалізувати ситуацію у Вальпараїсо.

Слід зазначити, що найпоширенішим шляхом передачі чуми була вода, 
заражена через живлення водопровідної системи з інфікованих струмків 
або колодязів. Вирішальну роль у розповсюдженні збудників хвороб віді-
грали також інші об’єктивні чинники: уже згаданий раніше факт перена-
селеності будинків та неасфальтовані вулиці; миття фруктів і овочів водою 
з канав; тварини, що вигулювалися на вулицях, а також їх трупи, викину-
ті у струмки; мікро- та великі сміттєзвалища серед інших інфекційних 
осередків. Тому нерідкими були спалахи віспи, кору, коклюшу, дифтерії, 
висипного тифу, холери, бубонної чуми та інших епідемій у Вальпараїсо 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Хвороби не тільки вразили місто-порт, 
але й дійшли також до департаментів провінції Вальпараїсо, що знаходи-
лися в її центральній частині. Важливо зазначити, що тільки-но лихо тор-
калося члена соціальної групи, родина приховувала його хворобу або 



101

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

чинила опір ініціативі лікарів доставити його до лікувального центру чи 
лазарету.

Таким чином, хворий залишався серед родичів та сусідів своєї квартири, 
багаторазово заражаючи решту сімейної групи та мешканців свого мікрорай-
ону. Такий спосіб самозахисту був розповсюджений у багатьох частинах 
країни. До речі, вважається, що подібна реакція населення була зумовлена 
способом проведення з боку уряду кампанії боротьби з епідеміями та хво-
робами та, серед іншого, вакцинацією. Зіткнувшися з відмовою людей від 
виконання запобіжних заходів, уряд видав постанову про діяльність сані-
тарної поліції, утвореної 30 вересня 1886 р., сили якої також застосовува-
лися у Вальпараїсо в 1905 р. через епідемію віспи, коли «кожен власник 
будинку чи закладу був зобов’язаний визнати орган охорони здоров’я, під 
загрозою накладання штрафу за випадки зараження хворобою, що трапили-
ся у приміщенні» [9].

Тому санітарним комісіям було дозволено доступ до приватних будинків 
та квартир. Неодноразово службовці комісій були змушені силою вивозити 
до санаторіїв, лікарень чи лазаретів «злісних», «чумних», «хворих», «боже-
вільних», ізолюючи їх від решти людей та членів власних сімей. Більше того, 
у разі якщо «зачумлені» чинили опір, то, за розпорядженням уряду, у будин-
ку дозволялося провести обшук. Чутки та новини про візити представників 
органу охорони здоров’я чи іншого представника уряду певною мірою ви-
кликали страх у населення.

Із звітів, опублікованих доктором Маккіавело, стає зрозумілим, що епіде-
мічну криву графіку захворюваності у Вальпараїсо визначити дуже важко, 
оскільки приховування випадків у перші роки епідемії бубонної чуми уне-
можливлює реальні обчислення. Він також додає, що разом із доктором Фер-
рером вони виявили два очевидних бубонних спалахи:

«епіцентрами захворювання 1903 і 1904 рр. стали відпо-
відно два пароплави – «Колумбія» та «лімарі», що, у свою 
чергу, викликало кілька випадків зараження в місті Рекрео 
у травні 1904 р. Рознощиками збудників виявилися капітани 
та лікар із зазначених суден, які, керуючися власними комер-
ційними інтересами, переховували на борту хворих і померлих 
від бубонної чуми, що з’явились під час плавання. винні по-
несли заслужене покарання за порушення морських правил 
охорони здоров’я та найелементарніших вимог моралі. 
У 1903 р. заявлених випадків було чотири, але надійні до-
даткові офіційні джерела підвищують їх кількість до деся-
ти медично підтверджених випадків. точних даних про кіль-
кість хворих у 1904 р. не існує» [10, р. 97].
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Доктор Макіавелло робить важливе уточнення щодо походження і ха-
рактеру чуми. Своєю заявою він значною мірою прояснює ситуацію та 
знімає сумніви щодо перерви, яка існувала між 1900–1905 рр., коли було 
оголошено епідемію віспи: «Я ще раз наполягаю на тому, що перші ви-
падки, схоже, були чумною віспою – форма хвороби, досить поширена 
в Еквадорі, але не визнана та не досліджена у нас» [6]. Останній факт явно 
свідчить про слабкість оборонних засобів країни перед невідомими зов-
нішніми і внутрішніми джерелами інфекції, а також про конфлікт між 
політичними й економічними інтересами верхівки, недовіру та стерео-
типне мислення трудящих мас, що в сукупності гальмували прогрес знань, 
медицини та громадської свідомості жителів Вальпараїсо. Нарешті, доктор 
засуджує надто нестабільну соціальну ситуацію в країні, за якою стоїть 
розвинута економіка, яка, однак, не орієнтована на вирішення «соціально-
го питання», як можна це побачити у Вальпараїсо та на решті території 
країни.

Висновки. Історія епідемій у Чилі ще не отримала достатньої вивченос-
ті в науково-дослідних працях із соціальної історії, що ґрунтуються на ар-
хівній і бібліографічній базі. Однак до центрального архіву в Сантьяго-де-
Чилі вже надходять магістерські та докторські дисертації, наукові висновки 
яких здійснено на підставі нових достовірних даних цивільних архівів, 
парафіяльних реєстрів та інших місцевих комунальних джерел національної 
території.

Це дослідження є лише невеличкою часткою історії хвороб, епідемій та 
фізичного й ментального здоров’я нації. Проте воно дозволяє дійти висновку, 
що на початку ХХ ст. Чилі не була готова протистояти збудникам хвороб із-за 
кордону чи тим, що інкубуються всередині країни, через низький рівень куль-
тури та шкідливі звички своїх жителів.

Викриття додаткових джерел дозволяє по-новому оцінити те, що було відо-
мо й записано до сьогодні, а також спростовувати міф про те, що Чилі на 
початку століття була передовою країною Латинської Америки. Адже архіви 
повідомляють зовсім про інший ракурс соціальної історії країни, і це стосу-
ється не тільки здоров’я населення.
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ВОЗБУДиТЕЛи ОСПЫ и БУБОННОЙ ЧУМЫ В ЧиЛи  
В КОНЦЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ст.

Инфекции и эпидемии – не новшество в человеческой истории. Задокументиро-
ванные с незапамятных времен от афин фукидида до испанского гриппа и COVID-19 
третьего тысячелетия, они всегда были и будут с человечеством. Данное исследо-
вание дает философско-историческую и социально-философскую оценку опустоше-
ния и кризиса, вызванных эпидемиями холеры и бубонной чумы в зарождающейся 
Республике чили конца XIX – начала XX вв.

Ключевые слова: чума, эпидемия, бубонная чума, холера, чили.



104

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

Juan Guillermo Estay Sepúlveda, University of Salamanca, Spain, 
Adventist University of Chile, Chile, 
Catholic University of Temuco, Chile

Alessandro Monteverde Sánchez, Playa Ancha University  
of Education Sciences, Chile

PATHOGENS OF SMALLPOX AND BUBONIC PLAGUE  
IN CHILE IN THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURIES

Infections and epidemics are not new in human history. Documented from time 
immemorial, from Athens Thucydides to the Spanish flu and COVID-19 of the third 
millennium, they have always been and will be with humanity. This study provides 
a philosophical-historical and socio-philosophical assessment of the devastation y crisis 
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ПРАВО МІЖ ЕКОЛОГІЄЮ ТА ОЙКУМЕНОЮ:  
ЗА ПУБЛІЧНУ НОРМАТиВНІСТЬ1

У статті окреслено філософські рамки низки проблем, спричинених деградацією 
навколишнього середовища, а також сучасною глобальною екологічною кризою. 
автор обґрунтовує свою позицію, вдаючись до оновлення ідеї «oekoumene», та по-
казує конкретні філософські проблеми, що стосуються відносин людини з «довкілям» 
та «природою». Особливу увагу приділено наслідкам, як практичним, так і теоре-
тичним, вибору ойкуменічної перспективи стосовно парадигми юридичної сучаснос-
ті в її постійному становленні.

Ключові слова: філософія права, ойкумена, екологія і право, природа і право.

Постановка проблеми. Екологія чи ойкумена?2 Обґрунтовуючи наш вибір 
на користь другого поняття, спробуємо окреслити в найзагальніших рисах 
філософські рамки деяких побоювань у зв’язку з погіршенням стану довкіл-
ля, а саме – сучасною глобальною екологічною кризою. Крім того, чітке об-
ґрунтування вибору ойкумени необхідне, щоб згодом надати власні аргумен-
ти, а саме: показати, яким чином конкретні філософські проблеми, пов’язані 
з нашими відносинами із «довкіллям» та «природою», пояснюють поняття 
ойкумени. Основну увагу, отже, буде спрямовано на причини (як теоретичні 
так і практичні) вибору ойкумени, ураховуючи парадигму юридичної сучас-
ності, що перебуває в постійному становленні. Це веде до сфери філософії 
права, що є єдиною сферою, здатною забезпечити достатнє дистанціювання 
від почуття невідкладності, властивого «екологічному» підходу [1; 2].

Аналіз наукових публікацій у більш розгорнутому вигляді міститься 
в основній частині статті, де, зокрема, критично переосмислено дослідниць-
кі розвідки в царині «глибинної екології» [3–5], утилітарного екологізму [6; 7], 
неоромантичного екологізму [8], «екопрагматизму» [9–11], загальноюридич-
ного формалізму [12] тощо.

1  «Право між екологією та ойкуменою: за публічну нормативність» – назва доповіді, представле-
ної на симпозіумі «Етика ойкумени», Університет Оттави, 12 травня 1999 р.

2  Слово «ойкумена» можна писати і як «екумена». Наш вибір зумовлений назвою симпозіуму, де 
було представлено доповідь. 

© Мелкевік Бьярн, 2022
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Формулювання цілей та дослідницької стратегії. Наше дослідження 
розглядатиме екологічні проблеми передусім в аспекті «публічної норматив-
ності» або, радше, перефразовуючи Ю. Габермаса, як релевантні «комуніка-
тивній логіці» [13–15]. У зв’язку з цим ми не беремо до уваги будь-який 
етичний проєкт деонтологічного, субстанціалістського або есенціалістського 
плану через замкнутий характер, властивий цим доктринам. Ми впевнені, що, 
на відміну від таких тупикових положень, лише горизонт публічної норма-
тивності, що є відкритою, плюралістичною й побудованою завжди на демо-
кратичних началах, дає можливість відповісти на законні очікування еколо-
гічних громадських рухів, стурбованих погіршенням ойкумени, так само як 
і на прохання професіоналів (юристів, геодезистів, фахівців із планування, 
географів тощо), які чекають на збільшення нормативності, якою вони керу-
ватимуться в подальшій діяльності.

Спершу ми проаналізуємо нинішнє ідеологічне зрушення у зв’язку з «еко-
логією». Потім розглянемо поняття ойкумени, аби підкреслити його більшу 
відповідність до нормативного вибору, необхідного в питаннях довкілля. За-
ручившись цими знаннями, ми нарешті приділимо докладнішу увагу можли-
востям розкриття екологічних проблем через публічну нормативність. Такий 
аналіз дозволить поміркувати над питанням про певну «рекламу» екологічних 
цілей – рекламу, що може бути реалізована тільки в рамках численних демо-
кратичних процесів.

Виклад основного змісту
1. Екологія та прірва монологізму. Передусім ми маємо вирішити про-

блему полісемії слова «екологія». Підкреслимо, що як дидактичний термін це 
слово спершу відсилає нас до наукових праць, у яких вивчаються взаємозв’язки 
між істотами та навколишнім середовищем. У такому сенсі «екологія» стосу-
ється суто формування певного знання, певної інформації та в цьому контек-
сті може сполучатись, як ми побачимо згодом, із поняттям ойкумени. Згодом 
слово екологія набуває ідеологічного змісту тією мірою, якою його сенс від-
творюється «монологічною свідомістю», що прагне, за гіперболічною логікою, 
привласнити виняткове право тлумачити природу, якщо не весь світ. Таким 
чином, термін належить до ідеологічного руху, мета якого – «краща рівно-
вага між людиною і природою», а також захист останньої; або до політичної 
течії, що захищає цей рух. Екологія, таким чином, розуміється як «загострена 
свідомість» або просто як ідеологія, тобто «екологізм», і подібне «унікальне 
бачення» поширюється на відносини між людиною і природою або навіть на 
«людське життя».

Якщо у першому значенні слово містить інформацію, що спричиняє роз-
думи, то екологія, розглянута в другому значенні, прагне замінити собою всі 
судження та «абсолютизуватися», піднятися над чоловіками й жінками цього 
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світу до ступеня «готової думки», ледь не магічної, усюдисущої та позачасо-
вої. Незважаючи на те, що це не залежить від нашого вибору, у даних обста-
винах нас надзвичайно цікавить все ж останнє застосування терміна «еколо-
гія». Ми будемо розглядати «екологію» лише як перешкоду для здорових 
роздумів про питання охорони навколишнього середовища, що викликає якусь 
інтелектуальну девіацію, спрямовуючи думку в бік марного, ледь не згубного 
монологізму, що, породивши фанатизм і фатальне божевілля, може стати 
радикальним.

Монолог «реїфікованого “я”». Чимала частина документації (й дискурсу), 
присвяченої питанням охорони навколишнього середовища, звертається до 
читача (або прихильника) у формі монологу, через «я». Ідеться про логіку, 
яка, з одного боку, виділяє «я» відповідальне, серйозне, «я» – «проникнення 
в суть речей»; з іншого – «я», що усвідомлює актуальність екологічної про-
блеми. І це останнє «я» має бути спроможним звертатися безпосередньо, 
себто без посередників та наслідування, до першого «я» відповідальності. 
Таким чином, існує ризик появи спотвореного, нерухомого, застиглого «я», 
яке більше не розвивається, немов перебуває в герметичній посудині й обер-
тається навколо етичної «свідомості» та екологічного «знання». У процесі 
такого уречевлення «я» можуть бути виявлені два моменти.

По-перше, підкреслимо, що «я» належить до тієї монологічної етики, яка 
робить екологічні проблеми «своїми власними». «Я» є свого роду єдиним, що 
претендує на право совісті як мірила ступеня важливості екологічних проблем. 
Структуруючи оцінку цих проблем у наративному плані, себто з особистої 
історії, або з точки зору колективного уподобання, або спираючись на інтер-
претаційний план, черпаючи інформацію з того ж наукового резервуара люд-
ства, «я» приймає екологічний дискурс на «докритичній» основі. «Я» отримує 
це як власну особисту оціночну думку про нинішню кризу та надзвичайну 
екологічну ситуацію.

Нарешті підкреслимо, що в такому випадку індивід, як правило, практич-
но не вловлює сенсу, не засвоює обсягу інформації, що надається наукою, 
перебуває в ізоляції, на самоті та без захисту. Якщо правильно те, що наука 
дає як цінну, так і точну інформацію, то правильно й те, що науковий дискурс 
упевнено створює моделі, прогнозує, дає сценарії тощо. Звичайно, при цьому 
наука не страждає від браку легітимності. Однак слід мати на увазі, що нада-
на нею інформація, її принципи, гіпотези і прогнози важко інтерпретувати, 
здебільшого вони мають конкретну й обмежену сферу застосування. Оскіль-
ки паніка цілком може бути симптомом почуття вразливості, що зазвичай 
супроводжує будь-яку ситуацію ізоляції, дійсно є гідним уваги підхід, за 
якого екологічний дискурс приймає домисли науки за трагедію, починає інтер-
претувати їх як неминучий катаклізм і вимагати негайних дій.
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Таким чином, ми доходимо двох висновків про небезпеку «реїфікованого 
“я”», що потерпає від власної екологічної свідомості. Бо ми щойно розгляну-
ли крихкість «я», що затоплене, загублене в численних екологічних промовах 
і має лише слабку здатність до здорових міркувань. Уточнімо, що таке «не-
спання свідомості» спричиняє ситуацію, коли суб’єкт не має жодної реальної 
можливості звернутися до будь-якої «публічної нормативності» і, не маючи 
іншої точки опори, крім етичної, монологічної ідеології, він залишається на-
одинці з цією свідомістю, сформованою в опозиції до світу, що начебто зрадив 
«екологію», природу, тварин тощо. Звідси виникає почуття надзвичайності, 
прагнення протистояти всім тим, хто, у кращому разі, є нерозумним, наївним 
або абсолютно дурним або, у гіршому разі, керується егоїзмом, жадібністю, 
зарозумілістю і жагою наживи або злочинно байдужий щодо тих, хто страж-
дає від погіршення стану навколишнього середовища та руйнації інших форм 
життя.

Концепт «реїфіковане “я”» є, на наш погляд, дуже точним, бо в рамках 
екологічного мислення людина, індивід, стає «фактом» і більше не в змозі 
посилатися на «публічну нормативність» або брати участь у її розвитку. Але 
якщо таке «реїфіковане “я”» також добре співвідноситься з якоюсь «екологіч-
ною покірністю» («після мене хоч потоп»), з екотероризмом («вбити мислив-
ців, аби врятувати китів») – що в обох випадках є тупиковим підходом, – воно 
також виявляється і в тому, що висуває нереальну концепцію природи, згідно 
з якою природі слід було б стати «предметом права».

Природа як еманація «самореїфікованого “я”». Якщо ми сприйматимемо 
природу як «суб’єкт права» і почнемо вимагати «права» в ім’я природи, це на-
очно продемонструє недосконалість поняття «екологізм (енвайронменталізм») 
«реїфікованого “я”». Справді, хоча вони й опікуються живою та неживою при-
родою, нам важко не вразитися тим, як ці види дискурсу, побудовані по осі 
совісті, етики та ймовірної науковості, хочуть ввести «я», чий монологізм про-
сить людину відступати перед природою, знову зведеною в культ [16]. Кожен 
із цих дискурсів радикалізує «я» і переводить його на рівень ірраціональності. 
А почесне слово «право» у даному випадку стає порожнім і безглуздим, що, 
зрештою, підтвердив більш ретельний аналіз [17, р. 39–56].

Розгляньмо течію, відому як «глибинна екологія», що в дусі Спінози1 
стверджує: люди мають робити одне – керуватися лише «екоінтелектуальною» 
мудрістю, а все інше має повністю бути під її захистом та опікою. Постулат 

1  Нагадаємо, що для Спінози будь-який індивід залежить від загальної влади «Природи»: «Але 
мій принцип такий: у природі немає нічого, що можна було б приписати її недолікам, бо природа 
зав жди і скрізь залишається тією самою; її сила та могутність дії, тобто закони та правила, за якими 
все відбувається і змінюється з одних форм на інші, скрізь і завжди одні й ті ж самі, а отже, і спосіб 
пізнання природи речей, хоч би якими вони були, має бути один і той самий – це має бути пізнанням 
у контексті універсальних законів та правил природи» [18]. 
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цієї течії полягає в тому, що наука або те, що, за її припущенням, вважається 
наукою, може посідати тільки підрядне місце поруч із передбачуваною «дій-
сною цінністю» природи [3–4]. І це передбачає тезу про фізичну перевагу 
усюдисущих «цінностей», що їх помилково й легко ототожнюють з «правами» 
річок, гір, лісів, тварин тощо; в очах глибинної екології у тієї чи іншої річки, 
наприклад, просто є «права».

Що до утилітаризму, то його наявність у правовій реальності настільки 
велика, що вона породжує той же самий дзвоновий звук, оскільки, беручи 
участь у деякому фізикалізмі (або біологізмі), веде своїх прихильників до того, 
що в будь-якій ситуації, де доведено наявність «страждань», вони вбачають 
юридичні питання1. Таким чином, питання про існування якоїсь нервової 
системи ув’язується з питанням про наявність «права». І попри властиве йому 
заперечення будь-якої довільної ієрархії видів утилітарний екологізм бореть-
ся за «юридичне» звільнення всіх цих химерних «я», які можуть страждати, 
зокрема, птахи, риби і дощові черв’яки, яких, отже, поставлено на один рівень 
із людиною [6].

Додаймо до попередніх прикладів неоромантичний екологічний напрям 
із панівною естетичною раціональністю, де черпає сили образ щедрої при-
роди, спаплюженої своїми невдячними дітьми. У такому сенсі цю метафору 
«природи» підхопив публіцист Мішель Серр, і природа отримала роль велико-
душної «матері», зрадженої та розтерзаної своїми дітьми [8]. І саме через 
«образи» договірного характеру – де загальним образом є природний «дого-
вір», що бере початок із далекого минулого, цей же автор формує ідею «рівно-
сті», яку спочатку треба встановити, а потім поважати. Сама естетична суть 
образів, таких як договір, рівність і повага, покликана перевести відносини 
між людьми і природою у правовий аспект.

Згадаймо, зрештою, течію, відому як «екопрагматизм», що прагне зрозу-
міти, чому б нам не визнати «права» неживої природи як живої, бо результат 
був би корисним як для «я» природи, так і для «я», що користується цією 
природою. Не вбачаючи – або не бажаючи вбачати – причини такої відмови, 
екопрагматизм висловлює міркування в дусі «правового» антропоморфізму. 
Так, Крістофер Д. Стоун наполягає на визнанні прав природи, закликаючи 
«враховувати» їх разом з іншими «правами» [9–11], навіть якщо доведеться 
створити «спільноту» – агента з «прав» природи.

Усі ці концепції пов’язує символічна фігура «реїфікованого “я”», яке може 
думати, підтримувати або обстоювати тільки таке ж реїфіковане право. Бо, 
насамкінець, «чиста совість» відмовляється від розроблення правових норм 

1  Див.: [19, с. 9], де Бентам пише, що істинне питання, яке виникає щодо тварин, є таким: «Чи 
здатні вони страждати? […] Не постає питання щодо того, чи можуть вони думати? Чи можуть вони 
говорити? Але: чи можуть вони страждати?».
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про охорону природи, і про попередження, і про врегулювання екологічних 
проблем: «чиста совість» задовольняється просто чарівним рішенням, коли 
вона не дозволяє собі бути засліпленою своїм власним дискурсом1. Дійсно, 
навіщо надриватися, створюючи норми, які можуть слугувати юридичній 
сучасності, або реальне право, якщо таке «право» нібито вже існує? Якщо 
«право» є у «природі» та їй призначене, то чи не повинні ми тоді зректися, 
змиритися або зійти з світу?

самотність «реїфікованого “я”» перед стражданнями «природи». Не 
викликає сумніву, що монологічна модель «я», що відбивається в більшій 
частині сучасного юридико-екологічного мислення, є симптомом труднощів, 
які відчуває філософія права щодо сприйняття права інакше, ніж сукупності 
суб’єктивних прав, настільки ж нематеріальних, що і «природні» («моє» пра-
во, «твоє» право, «його» право), та інакше, ніж суми всіх автономних «я» 
«права», які можна уявити, а скоріше – як результат їх простого зіставлення. 
Така модель охоплює насправді майже все, крім можливості давати право, що 
розділяється «нами» юридичними. Але більше, ніж його проста можливість, 
у самому центрі сучасного правового проєкту перебуває, наш погляд, вимога 
таких «ми» – правових та демократичних. Саме це надає сенс усьому. І саме 
наполегливість щодо такої необхідності привела нас до поняття «ойкумени», 
до якого ми зараз переходимо.

2. Ойкумена та співіснування з людиною. Звернення до поняття ойку-
мени вимагає пояснення його значення, що навряд чи можна здійснити шля-
хом простого відсилання до якихось слів. Усе це вимагає подальшого розвитку 
суджень. Але спочатку наголосимо, що це поняття є корисним для досягнен-
ня основної мети, яка полягає в позбавленні від дихотомічного образу «при-
роди» зовнішньої, чужої для людини настільки, що виникає протиставлення – 
«людина» і «природа», «природа» проти «людини». Крім того, слід позбути-
ся й образу людини як недбалого або жорстокого господаря природи – як 
у романах Дікенса, де головний герой, бідний хлопчик, перебуває у «природ-
ному стані» та страждає від дрібного й жорстокого господаря. Поняття ойку-
мени корисне для досягнення цієї останньої мети, бо на противагу такому 
образу необхідно терміново запропонувати інше поняття, здатне охарактери-
зувати зближення між людиною і природою, стати реальнішим та кориснішим, 
якщо йдеться про вирішення екологічних проблем. Важко було б уявити, що 
ми дамо лише словникову дефініцію поняття ойкумени, не розкривши його 

1  Див.: [20], особливо сторінку 203, де автор наводить аналогію, наявну між тезою про права при-
роди та загальноюридичним формалізмом: за теорією, властивою загальноюридичному формалізму, 
право стає тим непояснюваним принципом, що дозволяє визначити, чим воно є, і пізнати його таким. 
Іншими словами, спосіб буття й пізнання природи – це суто філософське знання, що, як уявляється, 
випливає з цих різних теорій та належить до права. Усе має правовий аспект. Право – всюди.
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в контексті – у контексті, з якого повинен виходити його сенс. Вводити новий 
образ відносин між людиною і природою, використовуючи поняття ойкуме-
ни, – це те, за що ми можемо зараз взятися. І ми будемо робити це, спочатку 
спираючись – як завжди у філософії права – на сенс цього поняття, потім на 
перспективу, яку воно відкриває, і, нарешті, на значне посилення естетично-
го аспекту нашого «довкілля», де вона (ойкумена) задіяна.

Ойкумена або природа як місце проживання. Визнаймо: у понятті ойку-
мена нас особливо цікавить його етимологічний смисловий акцент1, що 
вказує на землю як на місце проживання, у тому числі «життєвий простір», 
місце, де зустрічаються природа і культура. «Ойкумена» – це просто «місце 
проживання», з усіма наслідками, що звідси випливають щодо людей і речей, 
які хочуть або мають займати подібне місце. Августин Берк визначає по-
няття ойкумени радше в поетичному плані. Сьогодні, за його словами, 
«ойкумена – це сама Земля. Але не Земля як просто фізичне тіло, ні навіть 
певна екологічна сутність, як це могло бути, коли б нас – людства – не іс-
нувало. Ойкумена – це Земля, де ми живемо. Конкретніше: це місце нашого 
буття» [20, р. 12; 21].

Отже, якщо поняття ойкумени було спочатку тільки географічним понят-
тям, що позначає «населений простір» Землі, її поверхні, природи тощо, то 
сьогодні акцент на тому, що робить цей простір більшим, ніж просто «навко-
лишнє середовище»: «ойкумена» передбачає також простір Землі, облашто-
ваний людиною. Навіть здатне бути поетично вираженим, як ми щойно по-
бачили, поняття ойкумени є далеким від компромісу, властивого як романтич-
ному, так і ідеологічному погляду. Замість цього воно лише вказує (майже 
прозаїчно) на те, що на практиці ми живемо у природі, навколишньому 
сере довищі як у нашій оселі. Таким чином, ойкумена дає місце волі, вибору, 
дії; вона є частиною того, що робить наш чоловічий або жіночий спосіб жит-
тя на Землі, саму якість нашого життя залежними, зокрема, від нашого інте-
лекту, нашого вміння і нашої нормативності, що стосується нашого середови-
ща проживання, яке, очевидно, має екологічні характеристики.

Однак, на відміну від чистого розуміння «екології» як так званого «дикого» 
безлюдного простору, а отже, не облаштованого людиною, розуміння, згідно 
з яким ойкумена розглядається як «будинок людини», являє собою мирську, 
матеріальну точку зору, що визнає нашу присутність у світі, а також пробле-
ми і питання охорони навколишнього середовища, які необхідно брати до 
уваги. Тому що, за словами Августина Берка, «Земля є не тільки необхідне 
середовище для нашого біологічного життя, як і для всіх живих організмів 
у біосфері. Вона, як і ойкумена, є умовою, що дозволяє нам бути людьми. 
Якби не було ойкумени, ми були б якимись іншими тваринами» [20, р. 12].

1  Œkoumène походить від грец. «oikos», що означає «поселення, житло».
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Тепер, оскільки для нас неможливо, залишаючись людьми, жити подібно 
до тварин, культурний горизонт нашого розвитку завжди передбачає облаш-
тування ойкумени. Знаючи про це, слід розуміти, що ця «природа», це сере-
довище, у якому ми живемо, є вже частково нашим утворенням. Насправді 
воно було таким протягом багатьох тисячоліть. Точніше кажучи, ми самі, 
природа разом із нами так чи інакше моделювали одне одного з незапам’ятних 
часів, так що навіть сьогодні природа і культура часто існують у симбіозі. Але 
враховуючи, що ми часто живемо у близькій єдності – як «дітище», для якого 
середовище проживання, у першому значенні слова habitat1, є невизначеним, 
і як «дітище», для якого визначено місце проживання, житло, у другому зна-
ченні цього терміна2, – можна сказати, що ми моделюємо природу більше, ніж 
вона нас. Крім того, слід підкреслити, що природа, навколишнє середовище 
для більшої частини людства є майже домівкою.

Дійсно, досить піднятися на пагорб та подивитися на «природу», яка від-
кривається погляду, щоб побачити створене людиною: стежку, дорогу, не 
кажучи вже про оброблювані поля, будинки, або, наприклад, човни та облаш-
товані річки. А еколог, переконаний у зворотному, знаходячи притулок у «ди-
кій природі», помиляється, бо простого перебування в лоні природи достатньо, 
аби переконатися, що «природа» прекрасна і є домівкою людини!

спільна оселя. Наведені вище роздуми неминуче приводять до того, що 
ойкумена – життєвий простір, який людство розділяє і облаштовує. Усе це не 
може не порушувати питання про вибір, що передбачає таке спільне користу-
вання й облаштування. Постановка питання – це можливість провести кри-
тичний аналіз «анонімних сил», які часто впливають на наш вибір, значною 
мірою без нашого відома, однак часто визначальним чином.

Тим не менш, якщо ми включаємо природу, навколишнє середовище. Зем-
лю в межі ойкумени, перш за все виникають питання: яке місце проживання 
ми хочемо для себе як людство? Як ми повинні облаштовувати наш простір? 
Які наші критерії з точки зору комфорту, чистоти, функціональності, краси 
тощо? І якщо з приводу поняття ойкумени ми можемо сказати, що воно від-
криває горизонт загального володіння, так це саме тому, що ми, будучи людь-
ми, є єдиними, хто може відповісти на такі питання. Так, якщо є правдою те, 
що людина живе в «єдності доль» з природою, ми не повинні ігнорувати 
унікальну роль, яка їй випадає: тільки людина здатна діяти відповідно до 
стандартів, які сама розробила і згодом встановила, у тому числі й щодо на-
вколишнього середовища. Мешкаючи на певній території або займаючи пев-

1  Habitat у першому словниковому значенні означає «географічне середовище, прийнятне для 
життя тварин та рослин».

2  Habitat у другому словниковому значенні означає «спосіб організації та заселення людиною 
простору, де вона проживає».
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ну територію, тварини за необхідності можуть вдатись до втечі. У людини 
ж усе інакше; безумовно, вона може переміщатися, але втеча з ойкумени не-
можлива. І тільки людина може спробувати виправити ситуацію, яку вона 
вважає непридатною для життя.

Підкреслюючи той факт, що природа, блакитна планета, наша планета, 
є нічим іншим, ніж нашим будинком, ми прагнемо, відверто кажучи, тільки 
про це нагадати. Таким чином, ми хочемо, щоб читач запам’ятав, що необхід-
не розумне облаштування «людського будинку». Як ми бачимо, з точки зору 
ойкумени здається, що ніщо не є абсолютно стійким. Інтелект, здатність, 
властива саме людському розуму, постійно перебуває в дії, аналізуючи й оці-
нюючи різноманітний досвід у перехрещених світах природи і культури. 
І оцінка, продовжена людським досвідом проживання в ойкумені, зумовлює, 
певно, оцінку останньої.

Сьогодні наука, або «екологічні» науки, виявляється ефективною щоразу, 
як мова заходить про те, щоб вдатись до якихось дій з облаштування ойкуме-
ни. Ми не говоримо тут про «екологізм», але подібні науки вчать відносинам 
між істотами і навколишнім середовищем, допомагають створити різні «ін-
струменти» і пролити світло на наш вибір. Оскільки якщо проживання на 
Землі сьогодні можливе для людини лише за умови повного розуміння причин 
останнього (поки не доведено зворотного), то це «розуміння» може бути 
отримано тільки з науки. І науковий аналіз може лише стати свідченням про 
наш спосіб населяти ойкумену: таким чином, «екологія» розуміється як на-
ука, що вивчає відносини між істотами, у тому числі людьми та їхнім оточен-
ням – тобто відносини людини й ойкумени.

Щодо конкретно зробленого вибору, а також дій, які мають бути зроблені 
на підставі інформації, наданої наукою, ми повинні вірити у «винахідливість» 
людини. Людина не підкоряється «природі», а живе в ній: вона автономна і, 
отже, «вільна» для того, щоб використовувати всі свої здібності для облашту-
вання й захисту природи.

Цікаво звернутися до різних екологічних сценаріїв катастроф (деякі 
з яких було передбачено в 1960, 1970, 1980 або 1990 рр.) [22–25] і нагадати, 
що вони не відбулися. Сценарії про виснаження запасів нафти, усіх при-
родних ресурсів або про голод, що призведе до значного скорочення людства 
наприкінці минулого століття, сьогодні викликають посмішку. Незважаючи 
на наукове підґрунтя, не бралося до уваги один фактор, що не піддається 
науковому виміру, – це людська винахідливість. Така винахідливість «пра-
цює» як людина: людина включає свою кмітливість і, оскільки природа 
і культура невіддільні, постійно повертається до свого «дому», до ойкумени. 
Замість того, щоб перебувати під владою якоїсь зумовленості, людина є від-
повідальною за свою долю.
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Так зникають за межами «антропоцентризму», а також будь-якого «еко-
центризму», контури особливого місця людини, які випливають з простого 
і незаперечного факту, що людина є самостійною істотою, яка живе на Землі. 
Однак усе це – лише обриси майбутніх необхідних нормативних діалогів про 
той будинок, яким є ойкумена.

Жити в красі ойкумени. Описавши природу як місце проживання, тобто 
як ойкумену, і наголосивши на тому, що поділ цього місця між усіма мешкан-
цями передбачає постійний вибір, почнімо дослідження третього напрямку, 
що приведе нас до міркувань естетичного характеру – розгляду питання про 
«красу» довкілля.

Спершу визнаймо, що за результатами аналізу різних думок, які ратують 
за «природу» як «суб’єкт права», ми мусили з подивом зазначити, що всі вони 
структуровані відповідно до понять «добра» і «справедливості». Тим часом, 
за винятком, можливо, надто особистих суджень, такі поняття не мають нічо-
го спільного з відносинами людини з природою. Однак, незважаючи на те, що 
поняття «добро», «справедливість» і «краса», як правило, сприймаються як 
елементи єдиної трилогії, усе ж поняття «краси» проступає на горизонті 
смислу ойкумени. І «краса», таким чином, являє собою радше вимогу, ніж 
поняття, оскільки необхідність жити на Землі в стані «краси» випливає зі 
змісту поняття ойкумени.

Дійсно, з цього останнього поняття випливає, що нам як людям необхідно 
жити на Землі так, щоб ми могли скористатися нею повною, а отже, раціо-
нальною мірою! Цілком прийнятно і законно використовувати ресурси Землі 
та пристосовувати науку й техніку для цієї мети. І це не виключає необхід-
ності діяти таким чином, щоб наше довкілля завжди було чистим, приємним, 
отже прийнятним для життя, а зовсім не навпаки. Забруднені ґрунти, не ка-
жучи вже про суцільно забруднені регіони, зовсім не свідчать про адекватне 
облаштування Землі; погане, згубне для здоров’я, якщо не смертельне, повітря 
явно несумісне з будь-яким проживанням. Яким чином людина може водночас 
жити на землі як в ойкумені і при цьому не жити на землі в красі?

Хто б не брався за вирішення екологічних проблем у юридичному вимірі, 
естетичне питання через його масштабність буде якщо не заперечуватися, то 
принаймні не братися до уваги. Енвайронменталізм, що претендує на статус 
«науки» або «контрнауки», не є винятком. Проте облаштування «людського 
будинку» та естетичні чинники йдуть поруч. Якщо ми дбаємо про красу сво-
го власного будинку, то чи не повинні ми опікуватись красою іншого житла, 
яке ми поділяємо з усім людством? Хіба ми не маємо відродити естетичний 
інтерес до «людського дому», інтерес, що втрачається настільки, що його вже 
витіснили деякі інші економічні, приватні, нагальні і, як наслідок, дуже об-
межені інтереси?
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Запах і звук вихлопів, що поширюються на кілометри, понівечені гори, 
вежі і лінії електропостачання, вода з розлитою нафтою, приватизовані, а зго-
дом забетоновані на догоду багатіям прибережні зони тощо – це проблеми не 
тільки екологічного, а й естетичного порядку.

Відтепер одне з найважливіших завдань полягатиме у прийнятті до уваги 
й естетичної складової щоразу, коли йтиметься про облаштування ойкумени. 
Це вимагає більш серйозного розвороту публічної позиції на користь «краси», 
естетичної організації, однак не на кшталт ексклюзивних спеціалізованих 
галерей або художніх музеїв, а як першочергова людська зацікавленість у роз-
витку ойкумени.

Для усвідомлення ойкумени. Отже, ойкумена, або Земля як «людський дім», 
запрошує нас до роздумів над тим, що ж означає вислів «жити на Землі в кра-
сі». Таким чином, поняття «ойкумени» нічого не передбачає, але тільки на-
гадує, що ми, люди, живемо на Землі і в горі, і в радості. Тому саме ми маємо 
визначити, що означає «жити на Землі в красі», тому що Земля, або природа, 
ніколи не дасть відповіді на це питання!

Крім того, ми відповідальні не тільки за вирішення «красивих» наукових, 
технічних та інших рішень екологічних проблем, які зв’язані з нашою «до-
мівкою», але також за відображення їх у нормативному плані.

3. Публічна нормативність. У питаннях про навколишнє середовище 
(більше, ніж у будь-якій іншій сфері) проблеми мають спочатку стати пред-
метом громадських слухань, де громадяни є «професіоналами з питань про-
живання людини» – такими як містобудівники, географи, геодезисти та 
юристи. Чи не повинні ми, люди, бути впевненими в тому, що для вирішен-
ня питань навколишнього середовища, як і в інших сферах, у нас є «розум-
на» публічна нормативність, що збігається з напрямком наших дій? Але як 
ми можемо, власне, сформувати таку нормативність? Чи йтиметься лише 
про її розвиток достатньою мірою, щоб відновити те, що ми завжди робили, 
тобто довіряти політикам та/або різним співтовариствам експертів, юристів, 
екологів тощо, які мріють тільки про те, щоб зміняти одне одного? Навпаки, 
ми вважаємо, що тільки нормативність, яка живиться демократичними де-
батами в суспільній сфері, може сьогодні бути адекватною. Тому саме в ру-
ках демократів має бути вирішення екологічного і нормативного питання, 
яке, врешті-решт, має бути найприроднішим з усіх, враховуючи, що оста-
точні питання про ойкумену пов’язано з тим, яким чином ми, люди, живемо 
в нашому «будинку»-Землі і як ми його облаштовуємо. Але на даний момент, 
принаймні, ця потреба у переведенні питання про екологічну нормативність 
до рук демократів спонукає переглянути наше бачення публічної норматив-
ності й особливо уявлення про її створення.
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Публічна нормативність та інтерсуб’єктивність. Сьогодні норматив-
ність, що відповідає ойкумені, може бути розроблена тільки за участі гро-
мадян як суб’єктів права. Саме тому вкрай важливо якомога конкретніше 
думати про публічну нормативність як про породження демократичної авто-
номної законотворчості. Саме в ресурсах, доступних для демократів, слід 
шукати умови для вироблення спільних, громадянських та демократичних 
публічних норм. У цьому сенсі публічна нормативність має бути результатом 
інтерсуб’єктивного процесу.

Доречно зауважити, що жодна публічна нормативність ніколи не замінить 
етику або індивідуальну мораль, тобто публічна нормативність жодним чином 
не в змозі замінити міріади «етик совісті», що випливають з різних «норм», які 
можуть забезпечити совість кожного індивіда; норм, під час розроблення яких 
звертаються до «автономного судження» – в ідеалі раціонального, але, на жаль, 
насправді дуже вразливого і підданого різним помилкам, на які тільки здатний 
будь-який моральний суб’єкт1. Крім того, нам абсолютно необхідні ці етичні 
норми, тому що вони приховують у собі важливу енергію, що визначає зусилля 
людини і пояснює її дії або просто змушує відчувати занепокоєність.

Однак це не означає, що йдеться тільки про якесь узагальнення, проти-
ставлення і перетворення на «публічні» різних індивідуальних етичних по-
глядів, як пропонують деякі теоретики [26; 27]. Бо щойно звертаються до 
питань, пов’язаних з ойкуменою, починають розуміти, що для вирішення 
проблем недостатньо в односторонньому порядку волати до совісті тієї чи 
іншої особи; тепер необхідно конкурувати, щоб мати можливість звертатися 
до формування загальної політичної волі. Для нас, людей, факт проживання 
разом на Землі зводиться до активної «інтерсуб’єктивності». І треба знати, що 
вона виявляється як загальний горизонт великої людської роботи, культурно-
го перетину, сповненого ресурсами, зокрема взаємозамінними, які дозволяють 
у нормативному плані вирішувати проблеми, що їх ставить інтерсуб’єктивність.

Тому здається перспективним постулювати те, що «публічна норматив-
ність» залежить тільки від наших демократичних позицій і розглядати як 
вирішення проблем навколишнього середовища нормативність ойкумени, яка 
побудована на міцному фундаменті публічного простору, що залежить лише 
від аргументів і причин, що виникають з багатоаспектного життя в суспільстві. 
Така нормативність зможе багато в чому надихатися «комунікативною дією» 
і «деліберативною демократією» Юргена Габермаса [13; 28–30; 17, р. 91–150]. 
Автор, беручи до уваги ті ж параметри, також робить акцент на комунікації, 
яка, на його думку, впливає на взаємну публічну діяльність, дозволяючи «зу-

1  Уточнення: що відрізняється від індивідуальної моралі «реїфікованого “я”», яке створює еколо-
гічну «причину».
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стрічатися» різним аргументам і доводам кожної людини. Таким чином, пу-
блічний характер нормативного відбору дозволяє всім громадянам вільно 
висловлювати їхні турботи, бажання, óбрази тощо у формі нарацій, інтер-
претацій та аргументів, підтверджуючи інтерсуб’єктивний характер існуван-
ня людини і способу її життя в ойкумені.

Дійсно, одного разу поховавши «фундаменталістську»1 перспективу, яка 
досі залишається неймовірно сліпою в царині юридичної думки, залишаєть-
ся тільки визнати, що жодна норма не зможе належним чином керувати діями 
сучасної людини без її згоди, отриманої в рамках демократичної процедури. 
Тому в будь-який момент людина має бути готова зайняти певну позицію щодо 
конкретної нормативної пропозиції й бути спроможною сформувати власну 
думку щодо конкретної нормативної пропозиції, аби визначити, чи заслуговує 
вона на правовий статус. Оскільки тільки право, породжене демократією 
і зрозуміле як процес відбору норм та інститутів, здатне відповісти на запити 
юридичної сучасності.

З цього випливає, що публічна нормативність як у частині питань охорони 
навколишнього середовища, так і в питаннях облаштування ойкумени може 
бути сформована тільки в результаті демократичного гласного процесу. За 
визначенням, такий процес має гарантувати кожному можливість висловити-
ся, взяти участь, і як наслідок людина також повинна виступати проти всіх 
різнорідних сил, що оточують її та загрожують її автономії. І як поняття 
«ойкумени» хоче затвердити спільне існування людей на практиці, так і де-
мократичний процес, що забезпечує гласність і взаємність обміну різними 
думками щодо відповідних правових питань, стверджує це в нормативному 
плані.

Гласність та публічні дискусії. Для встановлення певної публічної нор-
мативності щодо ойкумени доведеться пролити світло на важливі «факти», 
оскільки здатність зробити демократичний вибір багато в чому залежить від 
зважування різних інтересів, що виникають при облаштуванні «людського 
будинку». І, на відміну від «еколога», який залишається в добровільній слі-
поті та сприймає «природу» однобічно, житель ойкумени не тільки може, а й 
повинен виходити з якомога більших інформації та інтересів і робити вибір, 
який – як йому відомо – ніколи не буде ідеальним.

Багато чого ще можна сказати, але ми обмежимося кількома короткими 
зауваженнями. Одну з головних проблем (чи не найголовнішу) пов’язано 
з тим, що в людської спільноти, у людей – у нас є безліч інтересів, які, хоча 
й законні, але в своїй основі є антагоністичними. Чи може глобальна пробле-

1  Слово є неологізмом та описує те, що належить або відсилає до одного чи декількох «фундамен-
тальних дискурсів» (про норми, інститути тощо). 
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ма забезпечення всіх жителів планети достатньою кількістю їжі виправдати 
використання генетично модифікованого насіння? Чи повинна боротьба з роз-
ростанням міст, коли міста захоплюють дедалі більше й більше орної землі, 
також протистояти тому, що внаслідок урбанізації люди перестануть бути 
бездомним, покинуть погані житла? За яких обставин забруднення внаслідок 
діяльності заводу дає підстави зробити працівників цього заводу безробітни-
ми? Чи повинні стан тропічних лісів та вирубка лісу в масштабах усього 
світу спонукати нас ратувати за інтенсивне лісівництво?

Зіткнувшися з такими суперечностями, справедливо буде запитати, чи не 
повинні ми вміти проводити відмінність між дією, з одного боку, та її вико-
навцями, які переслідують свої інтереси, – з іншого. Навіть якщо це призво-
дить до зазіхання на якийсь тропічний ліс, хіба немає різниці, справді, між 
двома видами захоплення землі: родиною бідняка чи міжнародною компанією? 
Перше привласнення нічого не робить для економічного розвитку, друге може 
виявитися значною інвестицією і може створити не тільки безпосередньо, а й 
побічно чимало робочих місць. Тим не менш у таких випадках завжди буде 
безглуздо очікувати однакового рішення, тому що врешті-решт усе залежати-
ме від місця, обставин і законодавчих рішень, які ми, люди, повинні були 
б прийняти і які є придатними для нашого життя на Землі.

На відміну від того, хто не бачить нічого, крім можливості затвердити свою 
модель, можна сказати, що розроблення публічних норм є прекрасною мож-
ливістю для створення та обміну інформацією з метою показати зацікавленим 
особам множинний вибір, який вони як повноправні учасники мають робити 
з усією відповідальністю. Насправді, будучи чимось більшим порівняно з про-
стою можливістю зробити, розроблення публічних норм вимагає подібного 
обміну інформацією. Ця потреба відчувається більш гостро, щойно починає 
розглядатися питання про «анонімні сили», які можуть вступити в гру під час 
вирішення екологічних проблем.

Тому що кожна дія в більшості випадків має наслідки, які одна людина не 
може знати або передбачити. Звичайно, чимало людей тепер мають гарне 
уявлення про те, як утворюється смог і що він погано впливає на життя вели-
кої кількості городян. Але залишається фактом, що ніхто ніколи цього не 
хотів, так само, як і зпустелення, забруднення навколишнього середовища 
тощо, і цей факт показує, що в галузі охорони навколишнього середовища 
лише заходи – одночасно вживані всіма і на підставі досить точної інформа-
ції – у змозі дати бажані результати.

У зв’язку з цим і з урахуванням кінцевої мети, що полягає в тому, щоб по-
селити красу в «людський дім», чи не виникає у нас потреба в науці, у нових 
технологіях, у нових джерелах енергії, у нових виробничих процесах тощо? Чи 
не час переосмислити «науку» і «технології» так, щоб вони рівним і належним 
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чином задовольняли всі людські потреби «проживання»? Це, звичайно, не по-
вернення в кам’яну добу, ідеться про значні інвестиції в «науку».

У підсумку, уявляється, що немає жодного іншого можливого вирішення 
нормативних проблем навколишнього середовища, ніж через розкриття ін-
формації, якою можуть володіти всі зацікавлені сторони, будь вони близько 
або далеко. І саме на основі цієї інформації, яка проходитиме публічне об-
говорення, може бути зроблено демократичний вибір. Тільки так є можливим 
право ойкумени – «спільне нормативне життя», сумісне зі «спільним реальним 
життям».

За демократично розподілену ойкумену. У перспективі суспільної норма-
тивності треба прямо сказати: щодо правових питань було б можливо ділити-
ся інформацією і знаннями, так само як і обговорювати свої доводи та аргу-
менти. Інформація не має бути привілеєм деяких людей, долею тих, хто «знає», 
бо вчені, фахівці, чиновники, технократи та політики охоче скорочують ін-
формацію до простої передачі, де передавач – той, хто «знає», а приймач – той, 
хто «не знає». Але ж інформація має дати користь усім, щоб зробити свій 
внесок у формування спільної політичної волі. Як суб’єкти права ми залежи-
мо від якості самого процесу з відбору норм.

Побудова публічної нормативності, отже, проходить через послідовну 
мобілізацію людей, зацікавлених у конкретному питанні щодо ойкумени. Це 
цілком зрозуміло, оскільки ясно, що це ті самі люди, які населяють ойкумену, 
які в ній живуть, які найкращим чином можуть визначити особливості свого 
хазяйнування. І саме з громадського обговорення виникають усі ці побажан-
ня, проблеми, плани і досвід, численні наративи, інтерпретації та аргументи. 
І зрештою, таке рішення буде моментом протистояння екологічних професі-
оналів із зацікавленими людьми, з суб’єктами права. Тільки в такому котлі, 
у злитті перспектив, в об’єднанні досвіду в людей з’явиться можливість від-
чути пульс їхнього власного «будинку».

Багато в чому у нас, людей, є тільки один ресурс – це демократичний про-
цес. Він також представляє «нас» юридичних, завдяки чому ми можемо по-
справжньому вирішити екологічні проблеми або проблеми, пов’язані з ойку-
меною, і передусім встановити норми, яким ми зможемо відповідати і які 
відповідають нашим бажанням – зокрема, бажанню жити на Землі в красі.

Висновки. Наприкінці нашої роботи слід востаннє загострити увагу на 
тому, що у нас, людей, є тільки ойкумена, немає іншої Землі, «запасної пла-
нети». Таким чином, ми зацікавлені в занятті більш скромного становища, як 
нам це рекомендує поняття «ойкумена».

На відміну від фаталістів, яких у цій сфері налічується легіони, перспек-
тива, що її відкриває ойкумена, спонукає нас подвоїти наші зусилля, щоб 
розвивати наш інтелект, збагачувати наші науково-технічні знання і покращу-
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вати наші нормативні системи, для того щоб наше «житло» було якомога 
приємнішим для всіх. Замість того, щоб тримати нас в ілюзії тих магічних 
рішень і формул, чи то етичних, чи то моральних, чи то якихось інших, кон-
цепт ойкумени тільки попереджає нас про те, що облаштування нашого бу-
динку міститься в межах «практики».

Саме нам належить винайти науку і технологію, які дозволять насолоджу-
ватися кращим будинком; саме нам належить облаштовувати – як практично, 
так і в нормативному плані – ойкумену, аби мати можливість жити в красі.

Підбиваючи підсумки, скажемо, що потрібно тільки вкласти мінімум ре-
алізму в голови, особливо в гарячі, для розуміння того, що не існує магічного 
вирішення проблем довкілля. Наші проблеми збезлісення, зпустелення, за-
бруднення, одним словом, погіршення стану довкілля є досить реальними. 
Але вирішення їх має бути також реальним. Усвідомлення цього засвідчить, 
що ми прекрасно зрозуміли, що живемо в ойкумені.
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ПРАВО МЕЖДУ ЭКОЛОГиЕЙ и ОЙКУМЕНОЙ:  
ЗА ПУБЛиЧНУЮ НОРМАТиВНОСТЬ

в статье очерчены философские рамки ряда проблем, вызванных деградацией 
окружающей среды, а также современным глобальным экологическим кризисом. 
автор обосновывает свою позицию, прибегая к обновлению идеи «oekoumene», 
и показывает конкретные философские проблемы, касающиеся отношений челове-
ка с «окружающей средой» и «природой». Особое внимание уделено последствиям, 
как практическим, так и теоретическим, выбору ойкуменической перспективы по 
отношению к парадигме юридической современности в ее постоянном становлении.

Ключевые слова: философия права, ойкумена, экология и право, природа и право.
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THE LAW BETWEEN ECOLOGY AND OEKOUMÈNE:  
FOR A PUBLIC NORMATIVITY

The article has a philosophical framework of some of the concerns raised by the 
degradation of the environment and even the current global environmental crisis. He does 
this by updating the idea of the «oekoumene» to present his reasons and in particular to 
clarify our way of thinking about our relationship to the «environment» and «nature». 
Emphasis is placed on the implications, both practical and theoretical, of the choice of the 
perspective of the œkoumene, with regard to the paradigm of a legal modernity in perpetual 
construction.
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ФЕНОМЕН «FAKE NEWS»  
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКи ДЕРЖАВи

статтю присвячено дослідженню основних моментів використання «fake news» 
для маніпуляцій масовою свідомістю з метою інформаційно-психологічного впливу. 
«Fake news» розглядається як прихований вплив. Інформаційне вторгнення, маніпу-
ляції, застосування соціально-психологічного впливу є серйозною загрозою як голов-
ним засадам демократичного суспільства, так і особистій інформаційно-психоло-
гічній безпеці громадян. аналіз різновидів «fake news» та шляхи їх подолання для 
забезпечення інформаційної безпеки держави є метою цього дослідження.

Ключові слова: маніпуляція, «fake news», маніпулювання, інформаційна безпека, 
маніпулятивна техніка, інформаційна війна, інформаційно-психологічний вплив.

Постановка проблеми. Маніпуляційні впливи на суспільство відіграють 
величезну роль у формуванні й розвитку держави, її подальшому існуванні. 
Однією з маніпулятивних технік є «fake news» – неправдива інформація, дезін-
формація в соціальних медіа. Мета цього маніпулятивного впливу – введення 
суспільства в оману для власних цілей. Через це інформаційна безпека держави 
потребує постійного контролю – задля забезпечення надійного захисту життє-
во важливих інтересів суспільства в усіх сферах життєдіяльності. Національна 
безпека має першочергову важливість, її систему прописано в національному 
законодавстві нашої країни [1]. З поширенням інтернету набуває важливого 
значення безпека в кібернетично-інформаційному просторі, тому на законодав-
чому рівні закріплено основи та принципи забезпечення кібербезпеки [2].
© Невельська-Гордєєва О. П., Нечитайло В. О., 2022
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Наразі Україна переживає нелегкий період у забезпеченні національної 
безпеки, проходячи через купу загроз, пов’язаних із гібридною війною, де 
вміло використовуються прийоми дезінформації та поширюються фейкові 
новини з метою дестабілізації ситуації в країні. Інформаційне вторгнення, 
маніпуляції, застосування соціально-психологічного впливу є серйозною за-
грозою як головним засадам демократичного суспільства, так і особистій 
інформаційно-психологічній безпеці громадян, у тому числі – загрозою є за-
стосування «fake news» з метою політичного впливу та здійснення політичних 
завдань. Аналіз різновидів «fake news» та шляхи їх подолання для забезпе-
чення інформаційної безпеки держави є метою цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати аналізу наукових 
джерел і публікацій свідчать, що у зв’язку з популярністю «fake news» цей 
феномен вимагає ретельного та глибокого вивчення. Актуальність дослідження 
пов’язано з поширенням фейкових новин у засоби масової інформації (ЗМІ), 
що зумовлене зміною світогляду в суспільстві, у якому істина перестала бути 
цінністю [3]. Вивчення особливостей «fake news» як структурного елемента 
інформаційно-психологічної безпеки в умовах воєнних загроз та міжнарод-
ного тероризму є актуальним як з теоретичного погляду, так і з практичного.

У ході дослідження було проаналізовано приклади недостовірної інфор-
мації в ЗМІ. Аналітичні огляди та наукові дослідження сприяли різнобічному 
аналізу феномену.

Важливий внесок у сучасні дослідження фейкових новин як популярного 
явища в сучасному медіапросторі зробили спеціалісти різних галузей: філо-
софи, психологи, соціологи, журналісти [3−10], які розглядають психологію 
сприйняття фейків, соціологію поширення таких повідомлень, а також псев-
доконфлікти, помилкові атаки та інші модифікації фейків, що відволікають 
увагу громадськості від реальних проблем.

Формулювання цілей. Метою цієї публікації є висвітлення основних мо-
ментів використання «fake news» для маніпуляцій масовою свідомістю через 
інформаційно-психологічний вплив у засобах масової комунікації та шляхи 
подолання таких маніпуляцій. Фейкова інформація як явище виступає пред-
метом дослідження.

Виклад основного матеріалу. Фейкові вкидання різноманітні, вони зу-
стрічаються в газетних новинах, наукових публікаціях, медичних діагнозах, 
психологічних рекомендаціях, художній літературі, що є наслідком запере-
чення існування абсолютної істини.

Фейк – це спеціальна новина, подія чи журналістський матеріал, що міс-
тить неправдиву чи спотворену інформацію, що дискримінує певну людину 
або групу осіб в очах аудиторії [4]. Фейкова інформація поширюється з різною 
метою. Можна виділити: фейки, що сіють паніку серед людей; фейки, які роз-
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палюють міжнаціональну (расову, релігійну тощо) ворожнечу; фейки, які 
поширюють хибні думки для того, щоб заплутати, відвернути від правди; 
фейки, які маніпулюють свідомістю; фейки, які рекламують когось або щось; 
фейки, які приносять прибуток ЗМІ, що його поширює; фейки, які спрямова-
но на те, щоб похитнути чиюсь репутацію [5].

За методом поширення фейки поділяються на мас-медійні фейки, що ство-
рені спеціально для ЗМІ, через які вони і поширюються, і мережеві чутки, 
коли поширюються чиїсь вигадки через соціальні мережі [6].

За формою фейки поділяються на фотофейки, відеофейки та фейковий 
журналістський матеріал – фейкові статті у ЗМІ [7]. Фейки мають спрямова-
ність або проти однієї людини, або проти групи осіб, або проти певного регі-
ону чи області та навіть держави і нації. Спостерігається різноманітність цілей 
створення «fake news»: забезпечення популярності особі, групі осіб, органі-
зації, проєкту, твору або, навпаки, дискредитація особи, групи осіб, організа-
ції, проєкту, твору.

«Fake news» за своєю суттю є сферою мрій, фантазій, вигадки. Словник 
англійської мови «Collins» визначає «fake news» як «хибну, часто сенсаційну 
інформацію, що поширюється під виглядом повідомлень новин» [8]. Слово-
сполучення «fake news» («фейкові новини») в останні роки стало популярним 
терміном у журналістських публікаціях, що дозволило словнику «Collins» 
визнати саме цей термін виразом-2017 [8]. Широка повінь фальшивих новин 
медіапростору демонструє той факт, що «fake news» викликають більшу за-
цікавленість та відгук в аудиторії, ніж реальні головні новини основних 
агентств новин [9].

Спочатку слово «фейк» в англійській мові вживалося як сленгове і вико-
ристовувалося в кримінальному середовищі для опису виробництва чогось 
підробленого, фальшивого – грошей, документів, прикрас. Коли проявилась 
тенденція до появи великої кількості неправдивих повідомлень та новин у ЗМІ, 
термін «фейкові новини» перейшов із кримінального середовища до соціаль-
ного та політичного дискурсу. Фахівці медіа пропонують класифікації фейків 
[наприклад, 7, с. 184–188], а буденність цього феномену призводить до появи 
терміна «паражурналістика фейкових новин» [10].

Соціологічні дослідження фіксують зростання частоти використання цьо-
го поняття: у 2017 р. порівняно з 2016 р. спостерігається зростання на 365 % 
[8]. У 2018 р. інтерес користувачів інтернету до терміна «фейк ньюс» зріс ще 
більше, ніж у попередньому році [11].

Сьогодні під фейком мають на увазі фальсифікацію, підробку, ситуацію, 
коли щось видається за інше: fake – це фальшивка, шахрайство, підробка. При 
використанні fake як дієслова, воно виступає як дія – шахраювати, обжулю-
вати, підробляти, фальсифікувати, прикидатися тощо [4]. Фейкові новини 
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можна визначити як інформаційний продукт, у складі якого частково або пов-
ністю відсутня правдива інформація [4].

Деякі журналісти розглядають термін «фейкові новини» як синонім по-
няття «газетна качка», проте якщо «газетні качки» як скандальна інформація 
поширювалися в жовтій пресі, то фейкові новини з’являються в сучасних 
респектабельних ЗМІ. Дехто з журналістів стверджує, що фейк не є синонімом 
«газетної качки», не є неправдивою новиною в повному сенсі, бо, як відомо, 
сучасний «фейк ньюс» не просто брехня, як раніше «газетні качки»; це – брех-
ня, яка є правдою для певної субкультури, це інша реальність, у яку вірять [3].

Традиційно людство вірило в абсолютну істину, її існування. Наукову ді-
яльність пов’язано з пошуком абсолютної істини. «В основі слова “універси-
тет” лежить концепція єдності істини, яка “одна багато в чому”», – стверджу-
ють Н. Гайслер та П. Боккіно, тобто абсолютна істина вивчалася різними 
науками [12, c. 31]. Вчені вважають, що є єдність (unity) в різноманітності 
(diversity), тобто university: «Таке ставлення до істини було засноване на аб-
солютах, однак у постмодерністський період подібний спосіб мислення не-
популярний, і університет перетворився на плюра-верситет. Різноманітність 
перетворилася на плюралізм, і істина перестала бути єдиним гармонійним 
цілим, яке шукали та відкривали серед безлічі поглядів на світ. Тепер вважа-
ють, що віра в таку істину схожа на наукову єресь» [Там само].

Процес відходу від пошуку істини йшов поступово. М. А. Гусаковський 
стверджує, що це результат констеляції, поєднання нових структур та струк-
тур минулого [13, c. 57]. Обґрунтовано погляд, згідно з яким причина уник-
нення пошуку істини є односпрямованим об’єктивним процесом, в основі 
його – світоглядні зміни, які переважають у соціумі [14, р. 494]. Формальне 
«зникнення» істини приводить до поширення альтернативної реальності, що 
забезпечує існування «fake news» [15, р. 42]. Масштаби явища дозволяють 
деяким експертам казати про виникнення феномену «fake reality» як нової 
нормальності [16, с. 6].

В умовах сьогодення поняття «fake news» поширене за рахунок неспин-
ного темпу розвитку інформаційних технологій та комунікацій. Водночас 
історія налічує багато прикладів застосування таких або схожих явищ.

Як зазначається у словнику Меріам-Вебстер (Merriam-Webster), поняття 
«fakenews» в англомовному інформаційному просторі з’явилося наприкінці 
ХІХ ст., з поширенням використання прикметника «fake / fakenews» – «під-
роблений / підроблені новини» замість «false / falsenews» – «неправдивий / 
неправдиві новини». Між цими словами існує різниця, яка дозволяє встано-
вити між ними певні родо-видові відношення: false означає передусім «не-
правдивий» (nottrue), «некоректний» (incorrect), водночас fakeє не просто 
«неправдивий» (nottrue), але «такий, що імітує» (imitation), «підроблений» 
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(counterfeit), тобто характеризує явища та предмети, що копіюють, імітують 
ті, які реально існують. Саме такий зміст поняття визначає одну з основних 
рис фейкових новин – імітаційність [16].

Зокрема, у 30-х рр. ХХ ст., за свідченням експертів, поняттям «fake news» 
активно користувалися фактчекери, які викривали журналістські помилки 
у мейнстримних англомовних виданнях. З кінця 30-х та в 40-х рр. ХХ ст. 
словосполучення «fake news» використовували на позначення військової про-
паганди, для опису бойових дій під час Другої світової війни. У 90-ті рр. 
ХХ ст. цим словосполученням почали позначати сатиру [Там само, с. 11]. 
У 2016 р. поняття «fake news» застосовується як термінове (зважаючи на об-
межений час для коментування) та єдино можливе пояснення шокуючих новин 
стосовно результатів виборів у США. Таким чином, сенсом цього поняття 
вважали неправдиву інформацію, яку застосовували під час виборчих кампаній 
задля викривлення дійсності та повернення ситуації у вигідний для себе бік.

Наразі терміном «fake news» можна назвати все, що трактується як не-
правдиве, несправжнє. Існує два основних підходи до визначення неправдивої 
інформації: вузький підхід та широкий підхід. Вузький підхід застосовується 
лише в випадках, коли йдеться про новини: фейкові новини сприймаються як 
вигадані історії. Використання ширшого підходу до «fake news» пов’язано 
з тим, що цей термін можна поставити на одному рівні з такими поняттями, 
як «місінформація» (mis-information) – несвідомі помилки та подання неточ-
них або перекручених фактів; малінформація (mal-information) – свідома 
публікація приватної або чутливої інформації, що може зашкодити; «дезін-
формація» (dis-information) – неправдива інформація, сфальсифікований 
контент, неправдиві чи сфальшовані зв’язки між певними подіями, що по-
ширюються з наміром зашкодити, поєднання місінфомації та малінформації, 
свідоме фальшування фактів; «фальсифікація»; «маніпулювання». В умовах 
інформаційної війни широкий підхід до «fake news» адекватно відображує 
картину альтернативної реальності.

Фейки упроваджуються також у науковій сфері. Так, для привернення ува-
ги до фейкових наукових досліджень група англійських учених поставила екс-
перимент: протягом року науковці з цієї групи писали статті, у яких висвітлю-
вали неіснуючі дослідження [17]. Джеймс Ліндсі, Хелен Плакроуз та Пітер 
Богоссян зізналися, що протягом року з серпня 2017 р. по серпень 2018 р. на-
вмисно писали «абсолютно безглузді і навіть відверто абсурдні наукові статті 
в різних галузях соціальних наук, щоб довести: ідеологія в цій сфері давно 
взяла верх над здоровим глуздом» [Там само]. Автори використали вигадані 
імена, незважаючи на це фейкові статті успішно проходили рецензування в на-
укових журналах. Вражаючим є факт, що одну з найбільш абсурдних статей 
було відзначено спеціальною нагородою того наукового журналу, де вона була 
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опублікована. З 20 написаних псевдонаукових робіт щонайменше сім було від-
рецензовано провідними вченими та прийнято до публікації. «Щонайменше 
сім» – тому що ще сім статей перебували на етапі розгляду та рецензування 
в той момент, коли вчені повідомили про проведений експеримент.

Наука ставить за мету встановити істину, наполягають автори, але в галу-
зі соціальних досліджень істина вже давно мало кого цікавить, головне – це 
наукоподібність тексту статті [17]. Проте саме викривальну діяльність англій-
ських учених ЗМІ називають неетичною – журналісти не проти самих фейків, 
але жорстко проти їхніх викриттів.

Фізик Алан Сокал став автором однієї з фальсифікацій ХХ ст., коли над-
рукував статтю «Порушуючи кордони: до питання про трансформативну 
герменевтику квантової гравітації», сатиричну, по суті безглузду, але пере-
вантажену як науковою термінологією, так і посиланнями на популярні пост-
модерністські концепції. Хоча рецензенти і вважали статтю дебютантською, 
проте вона була оприлюднена в академічному журналі «Social Text» Універ-
ситету Дьюка в 1996 р.

Коли Алан Сокал вирішив, що настав час розкрити містифікацію, йому до-
велося це робити на сторінках іншого журналу – «Lingua Franca», оскільки 
журнал «Social Text» відмовився друкувати спростування автора на надрукова-
ну статтю в своєму журналі [18]. По суті, А. Сокал створив імітацію наукових 
міркувань, зіграв у науку, здійснивши сатиричну пародію. Містіфікація Алана 
Сокала в цій сфері завершилася написанням книги «Інтелектуальні хитрощі», 
виданою у співавторстві з Жаном Брікмоном. Подібні експерименти з псевдо-
науковими публікаціями проведено і в Україні, де один з авторитетних наукових 
університетських журналів, отримавши фейкову статтю, своєчасно розпізнав 
містіфікацію автора цієї статті й включився в запропоновану гру: редакцією 
була зроблена верстка фейкового варіанта журналу з отриманою статтею, яку 
й було направлено автору [19]. Фейк спровокував альтернативну реальність: 
псевдостаттю було надруковано в псевдономері журналу.

Серед фейкової інформації можуть бути неіснуючі міста та країни на кар-
тах. Житель Великобританії виявив на сервісі «Google Maps» неіснуюче 
місто Арглтон у графстві Ланкашир на північному заході Англії, хоча реаль-
но на його місці – чисте поле [20].

«Фейкові новини» про відомих людей, популярних діячів культури та мис-
тецтва нерідко зустрічаються в сучасному інформаційному просторі. Періодич-
но з’являються в інтернет-новинах помилкові повідомлення про смерть або 
хворобу відомих співачок чи популярних акторів. З’являються в мережі інтер-
нету фейкові сторінки, що публікують фейкові новини. Так, фейкова інтернет-
сторінка «Guardian» повторювала візуальне оформлення сайту британської 
газети «Guardian», проте її адреса відрізнялася від url справжнього сайту газети 
однією літерою – латинську «i» в ньому було замінено на літеру «ı» [17].
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Явище «fake news» стало настільки поширеним, що уряди низки держав 
змушені вживати певних заходів. Законодавці намагаються протидіяти фейк-
ньюс та поширенню хибної інформації в ЗМІ: якщо суд вважає, що треба 
прибрати фейк, то – треба прибрати. Реакція журналістів ЗМІ – негативна: 
закони, спрямовані на боротьбу з «fake news», вони називають: «закон про 
наклеп», «закон про обмеження свободи слова», «закон про соцмережі», «за-
кон про цензуру».

У Німеччині в жовтні 2017 р. набрав чинності закон про накладення штрафу 
на інтернет-видання за систематичне порушення правила несвоєчасного ви-
далення фейкових новин або повідомлень, що розпалюють ненависть [21]. Для 
винесення рішення щодо спірних ситуацій Міністерством юстиції створений 
спеціальний орган. Реакція ЗМІ вкрай негативна: «…закон не допоможе вирі-
шити проблему ненависті – уряд Німеччини таким чином просто намагається 
перекласти відповідальність за її вирішення на соціальні мережі» [Там само]. 
Журналісти інтернет-видань не зацікавлені бути відповідальними за оприлюд-
нення «fake news» і тому різко критикують закон: висловлюється занепокоєння 
тим, що цей закон обмежить свободу слова, наполягають на тому, що він ніяк 
не допоможе в подоланні такої важливої соціальної проблеми.

Національна асамблея Франції в липні 2018 р. схвалила законопроєкт про 
боротьбу з «фейковими новинами». Уперше законодавці у Франції давали 
визначення «fake news». Опозиційно налаштовані політики критикували за-
пропоновані владою варіанти, проте більшість у нижній палаті не прийняла 
запропоновані заперечення. Фейком ухвалили вважати будь-яке неточне чи 
хибне твердження та звинувачення незалежно від контексту [22].

Тепер французький суд приймає рішення: вважати те чи інше повідомлен-
ня фейком або достовірною інформацією. Реакція французьких ЗМІ анало-
гічна реакції німецьких ЗМІ, тобто вкрай негативна: на нас чекає диктатура 
суддів; нова правова норма гранично розмита; закон спрямований насамперед 
проти певних медіа [Там само].

Медіаресурси ставляться до законодавчих ініціатив обмежити поширення 
«фейк-ньюс» украй негативно. Цей факт свідчить про істотну зміну світо-
гляду в суспільстві, що є наслідком заперечення існування абсолютної істини. 
«Fake news» – це альтернативна реальність, у якій є зацікавленість [15].

Факт негативного ставлення самих ЗМІ до законодавчих ініціатив, спрямо-
ваних на боротьбу з фейковими новинами, свідчить як про суттєву зміну світо-
гляду в суспільстві, що є наслідком заперечення існування абсолютної істини, 
так і специфічної сутності «фейк ньюс». Ця сутнісна природа «fake news» 
пов’язана не просто з брехнею, дезінформацією, маніпуляціями, боротьба 
з якими має певну мотивацію. Сутність фейкових новин визначається ігровою 
природою явища, що вивчається [23]. Саме ігровий зміст і дозволяє вірити у 
фейкову інформацію як таку, що реально існує в альтернативній реальності [15].
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Громадська організація «Центр Медіареформи» – освітня платформа, 
заснована Могилянською школою журналістики з метою запровадження 
в Україні високих стандартів журналістської освіти, підвищення рівня 
медіаграмот ності, інформування про небезпеки пропаганди та поширення 
неправдивої інформації (фейків) у ЗМІ. «Центром Медіареформи» 2 бе-
резня 2014 р. був запущений сайт для перевірки фактів «Stopfake.org». 
Команда сайту «Stopfake.org» займається пошуком фальшивих новин та їх 
спростуванням. Сайт «Stopfake.org» неодноразово своєю роботою розкри-
вав неправдиву інформацію стосовно подій, які відбувалися в Україні, 
інформацію, яка формувала хибне уявлення про українців на міжнародно-
му просторі [24]. Команда «StopFake» одна з перших започаткувала метод 
MAD (monitoring, archiving and debunking) – принцип перевірки фактів для 
боротьби з дезінформацією та підвищення стійкості до деструктивних 
медіавпливів.

Також велику роль у боротьбі з фейковою інформацією в Україні й підви-
щенні медіаграмотності населення відіграють міжнародні й українські гро-
мадські організації. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів («IREX / 
Україна»), яка упроваджує з 2009 р. програму «Бібліоміст», у 2015 р. розпо-
чала упровадження програми медіаграмотності для громадян за підтримки 
Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади (DFATD 
Canada) у партнерстві з Академією української преси та громадською органі-
зацією «Центр Медіареформи». Сутність цієї програми полягає у підвищенні 
спроможності громадян аналізувати новини та виявляти неправдиву інфор-
мацію. На цьому проєкті було підготовлено 428 тренерів з медіаграмотності 
громадян, які також за кілька місяців навчили 14 тис. 803 осіб відрізняти 
правдиву інформацію від пропаганди [25].

Інформація із соціальних мереж та інтернет-медіа не завжди є достовір-
ною; вона характеризується певним ступенем вірогідності. Для того щоб 
переконатися в достовірності інформаційного повідомлення, необхідно за-
стосовувати різноманітні підходи до аналізу текстів з метою виявлення мані-
пулятивної й недостовірної інформації [5].

Для того щоб запобігти поширенню фейкових новин у соціальних мере-
жах, видання «The Huffington Post» склало перелік простих правил, як їх 
розпізнавати [Там само]:

1. Читати більше, ніж назву, бо не завжди назва відповідає тексту. Новина 
може не мати жодного відношення до назви.

2. Оцінити надійність джерела повідомлення. Необхідно перевіряти за 
допомогою пошукових систем надані тексти, тоді можна зрозуміти, чи є ін-
формація, що поширюється, правдивою. Потрібно аналізувати новину та 
переглянути її ще в декількох джерелах.
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3. Звертати увагу на дату та час публікації. Найчастіше зловмисники пу-
блікують старі новини та видають їх за нові.

4. З’ясувати, хто автор. Ознайомлення з попередніми публікаціями автора 
допоможе зрозуміти, наскільки адекватні його статті.

5. Ознайомитися з джерелами, на які посилається новина. Якщо в поданій 
новині немає жодних джерел, це дає підстави думати, що інформація є фей-
ковою, бо, як правило, новини підкріплюються надійними джерелами.

6. Звертати увагу на сумнівні цитати і фотографії. Не ставтеся з довірою 
до приголомшливих назв та фотографій з місця подій.

7. Не варто поширювати новини лише тому, що згодні з точкою зору авто-
ра, бо ця інформація може бути фейковою, і в такий спосіб поширюється 
дезінформація.

Висновки. Неправдива інформація – «fake news» – існує в усіх сферах 
суспільства. Завдяки розвитку інформаційних технологій вони стали поши-
рюватися ще швидше та охоплюють більшу аудиторію. Загроза пропаганди, 
дезінформації, бажання похитнути та викликати агресію приносять величез-
ну кількість проблем у сучасному світі. Інформаційні війна є однією з таких 
проблем, з якими зіштовхнулися багато країн, у тому числі й Україна. Психо-
логічні операції є надзвичайно інтерактивними та застосовуються з однією 
метою – знизити можливі ризики з боку населення та отримати його довіру. 
Тому першим кроком у бік запобігання дезінформації є медіаобізнаність, 
власна усвідомленість та глибокий аналіз новин, що поширюються.
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ФЕНОМЕН «FAKE NEWS» В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНиЯ 
иНФОРМАЦиОННОЙ БЕЗОПАСНОСТи ГОСУДАРСТВА

статья посвящена исследованию основных моментов использования «fake news» 
для манипуляций массовым сознанием с целью информационно-психологического 
воздействия. «Fake news» рассматривается как скрытое влияние. Информационное 
вторжение, манипуляции, применение социально-психологического воздействия 
представляют собой серьезную угрозу как главным принципам демократического 
общества, так и личной информационно-психологической безопасности граждан. 
анализ разновидностей «fake news» и пути их преодоления для обеспечения инфор-
мационной безопасности государства является целью этого исследования.

Ключевые слова: манипуляция, «fake news», манипулирование, информационная 
безопасность, манипулятивная техника, информационная война. информационно-
психологическое влияние.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ОСОБиСТОСТІ: 
ФАКТОРи ГОМЕОСТАЗиСУ

Розглянуто проблему гомеостазису інформаційної безпеки особистості в сучас-
ному суспільстві. Досліджено фактори, що впливають на стан і тенденції інформа-
ційної безпеки особистості. визначено фактори гомеостазису інформаційної безпеки 
особистості. Обґрунтовано шляхи діяльності щодо забезпечення гомеостазису ін-
формаційної безпеки особистості в сучасних умовах буття українського суспільства.

Ключові слова: інформаційна безпека особистості, фактори гомеостазису ін-
формаційної безпеки особистості, шляхи забезпечення гомеостазису інформаційної 
безпеки особистості.

Постановка проблеми. Проблема гомеостазису інформаційної безпеки 
особистості постає актуальною науковою проблемою, яка має теоретичне 
і практичне значення та виявляється в декількох аспектах.

По-перше, проблема забезпечення інформаційної безпеки суспільства та 
особистості постає однією з фундаментальних проблем сучасного соціуму, 
від ефективного вирішення якої залежить стан національної безпеки держави, 
ефективність і сталий розвиток суспільства.
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По-друге, усвідомлення сутності і змісту факторів гомеостазису інформа-
ційної безпеки особистості є необхідною передумовою для формування дер-
жавної політики щодо захисту інформаційної безпеки особистості, основних 
напрямків діяльності щодо підвищення ефективності її функціонування 
в сучасних умовах.

По-третє, у дослідженнях, присвячених проблемам інформаційної війни, 
загрозам інформаційної безпеки суспільства та особистості не приділяється 
достатньої уваги особистісному фактору, залишається поза аналізом такий 
аспект, що особистість, свідомість та психіка якої зазнали деструктивних 
впливів або яка неадекватно сприймає процеси суспільної життєдіяльності, 
постає ретранслятором інформаційних матеріалів засобів масової інформації 
або джерелом розповсюдження власного сприйняття та оцінки дійсності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема інформаційної без-
пеки держави та особистості як актуальна проблема сьогодення знайшла за-
кріплення в нормативно-правових актах, дослідженнях вітчизняних і закор-
донних науковців.

Загальні проблеми інформаційної безпеки стали предметом досліджень 
В. Богуша, О. Юдина, О. Дзьобаня, О. Данильяна, Є. Мануйлова, В. Пилип-
чука, Н. Волошина, Ю. Мелякової, В. Фурашова, А. Фороса, В. Ліпкана. 
Правовий аспект інформаційної безпеки досліджують В. Абакумов, Б. Кормич. 
Проблемам інформаційної безпеки особистості присвятили наукові дослі-
дження М. Воротнюк, О. Сушко, О. Золотар, Я. Жарков, М. Дзюба, І. Замару-
єва, О. Шаратова, В. Петрик, Ю. Рублик, Л. Маніна, А. Єльніков, Г. Грачев, 
І. Кукан. Проблему пошуку шляхів забезпечення інформаційної безпеки відо-
бражено в дослідженнях А. Гуза, В. Гурковського, О. Довганя, С. Домбров-
ської, О. Дзьобаня, В. Пилипчука, А. Манойло, Л. Дж. Хоффмана, О.Тихо-
мирова, Р. Марутяна, О. Семченка та В. Петрика. Загрози інформаційній 
безпеці держави та особистості досліджуються В. Ливенко, Я. Жарковим, 
Л. Компанцевою, В. Остроуховим, В. Петриком, М. Присяжнюком, Є. Скули-
шом, Р. Чирвою, П. Шпигою, Р. Рудником, Г. Сасином.

У дослідженнях науковців проаналізовано загрози і виклики інформацій-
ній безпеці держави та особистості, запропоновано шляхи захисту інформа-
ційної безпеки держави та особистості, що становить науково-теоретичну 
базу і методологічну основу подальших наукових досліджень усього спектра 
проблеми інформаційної безпеки особистості. Разом із тим, високо оцінюючи 
дослідження науковців, слід зазначити, що в дослідженнях не знайшла тео-
ретичного осмислення проблема факторів гомеостазису інформаційної без-
пеки особистості, яка є необхідною передумовою визначення напрямків ді-
яльності щодо забезпечення і формування інформаційної безпеки особистос-
ті в умовах трансформації системи міжнародних відносин, загострення 
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глобальних і виникнення новітніх загроз існуванню цивілізації, у процесі 
цивілізаційної ідентифікації народів.

Метою статті є концептуалізація розуміння факторів гомеостазису 
феномену інформаційної безпеки особистості.

Виклад основного матеріалу. У багатогранній палітрі проблем інформа-
ційної безпеки особистості особливе значення посідає проблема факторів 
гомеостазису інформаційної безпеки особистості. Вирішення цієї проблеми 
є необхідною передумовою осмислення сутності і змісту діяльності щодо за-
хисту та формування інформаційної безпеки особистості.

Вихідним для теоретичного осмислення факторів гомеостазису інформа-
ційної безпеки особистості є розуміння факторів і загроз інформаційній без-
пеці особистості, сутності і змісту інформаційної безпеки особистості.

На основі аналізу праць вітчизняних і закордонних дослідників авторами 
у статті «Інформаційна безпека особистості: теоретико-методологічний ана-
ліз» (2021) були визначені кілька груп факторів, що впливають на стан і ди-
наміку інформаційної безпеки особистості [5, с. 52–55].

Перша група факторів – це інформаційно-пропагандистські та інформа-
ційно-психологічні впливи, що безпосередньо спрямовані на упровадження 
деструктивної інформації у свідомість і (або) підсвідомість людини, що при-
зводить до неадекватного сприйняття нею дійсності. Інформаційні впливи 
залежно від мети та умов набувають характеру інформаційної війни, інфор-
маційної боротьби, інформаційного протистояння та інформаційної взаємодії. 
Особливістю сучасних процесів в інформаційній сфері є органічне поєднання 
усіх форм інформаційних стосунків. Окрему увагу, зовсім не безпідставно, 
дослідники приділяють «смисловим війнам» [7; 9;10], «ментальним війнам» 
[6] і «мережевим війнам» [1], які, на думку вітчизняних науковців О. Дани-
льяна і О. Дзьобаня, спрямовано на руйнування традиційних базових ціннос-
тей певної нації та імплантацію власних [1, с. 22].

Друга група факторів, що впливають на інформаційну безпеку особистос-
ті – це соціокультурні фактори (економічні, соціальні, політичні та духовні 
фактори), якими постають: процеси буття людства в цілому, світового спів-
товариства; стан і тенденції розвитку суспільства, процеси, що відбуваються 
в усіх сферах його життєдіяльності; безпосередні умови життєдіяльності 
особистості, стан та особливості процесів життя колективів. Підкреслюючи 
роль цієї групи факторів детермінації інформаційної безпеки особистості, 
доцільно додати, що саме на зумовленість соціальними чинниками змін, що 
відбуваються в ціннісній системі, свого часу звернув увагу Е. Дюркгейм, на 
думку якого, як відзначають дослідники, суспільство є джерелом усіх люд-
ських цінностей, що випливають із соціальної реальності [4].

Третя група факторів інформаційної безпеки особистості – це рівень сфор-
мованості свідомості і сталість функціонування психіки особистості.
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Четверта група факторів інформаційної безпеки особистості – це здатність 
особистості існувати в сучасному інформаційному просторі. Інформаційна 
безпека особистості – це насамперед належний рівень теоретичної та прак-
тичної підготовки особистості, при якому досягається захищеність і реаліза-
ція її життєво важливих інтересів та гармонійний розвиток незалежно від 
наявності інформаційних загроз.

Другим вихідним пунктом для аналізу факторів гомеостазису інформацій-
ної безпеки особистості є розуміння сутності і змісту інформаційної безпеки 
особистості. Автори, спираючись на результати власних попередніх дослі-
джень, виходять із того, що інформаційна безпека особистості – це готовність 
і здатність особистості зберігати цілісність і сталість світоглядних позицій, 
системи цінностей і ціннісних орієнтацій, переконань і життєвих стратегій 
в умовах інформаційно-пропагандистських та інформаційно-психологічних 
впливів на свідомість і психіку, цивілізаційної ідентифікації соціуму та осо-
бистості, соціокультурних трансформацій суспільства [5, с. 56]. У структурі 
інформаційної безпеки автори виділяють: світоглядно-ментальну складову 
(знання, переконання, цінності й ціннісні орієнтації, життєві позиції та ідеали); 
когнітивну складову (уміння аналізувати й оцінювати інформацію, процеси 
суспільної життєдіяльності); культурологічну складову (знання технологій 
інформаційних та інформаційно-психологічних впливів, культура користу-
вання сучасними технічними засобами інформації та комунікації) [Там само].

Спираючися на розуміння факторів інформаційної безпеки особистості, 
сутності і змісту інформаційної безпеки особистості, можливо визначити 
фактори гомеостазису інформаційної безпеки особистості.

Першим фактором інформаційної безпеки особистості є рівень сформо-
ваності світоглядно-ментальної складової інформаційної безпеки особистос-
ті, що базується на світогляді особистості, системі гуманітарних та соціально-
економічних знань особистості, переконаннях особистості, системі цінностей 
і ціннісних орієнтацій особистості, її життєвих позиціях та ідеалах.

Особливої актуальності в цьому контексті набуває рівень сформованості 
світоглядно-ментальної складової еліти українського суспільства, яка постає 
його провідною верствою. Така актуальність у сучасних умовах життєдіяль-
ності українського суспільства зумовлена такими обставинами:

− еліта є основним суб’єктом виробництва, збереження і розповсюдження 
духовних цінностей суспільства, спрямовує процес цивілізаційної ідентифі-
кації суспільства;

− представники еліт через засоби масової інформації та у процесі безпо-
середньої комунікації висловлюють свою оцінку і ставлення до минулого 
і майбутнього, сучасних подій у житті суспільства та світового співтовариства, 
генеруючи відповідні погляди у громадській думці;
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− представники еліт є суб’єктами розроблення політичних, економічних, 
соціальних та інших програм розвитку суспільства, реалізація яких безпо-
середньо впливає на умови буття людей, і надають опосередкований вплив на 
погляди, ідеали і життєві стратегії особистості;

− публічне життя еліт, у якому віддзеркалюються їхні ідеали, прагнення 
і ціннісні орієнтації, безпосередньо впливає на світоглядні позиції громадян 
суспільства та їхнє ставлення до ціннісних основ буття суспільства.

Виділення світоглядно-ментальної складової інформаційної безпеки осо-
бистості як одного з її факторів зумовлює необхідність аналізу сучасного 
стану і тенденцій цієї складової інформаційної безпеки особистості. Ця скла-
дова інформаційної безпеки особистості формується в освітньому процесі 
і зумовлена парадигмою освіти, що визначає зміст і спрямованість усіх рівнів 
освіти, насамперед вищої освіти, у процесі функціонування якої відбувається 
формування світоглядно-ментальної складової інформаційної безпеки май-
бутньої еліти українського суспільства.

Концептуальні положення щодо змісту і спрямованості сучасної освіти 
сформульовано в доповіді Міжнародної комісії з освіти для XXI ст. «Освіта: 
прихований скарб», у якій визначено чотири основних стовпи, на яких повинна 
базуватися освіта [2]. Ці положення знайшли відображення в Державній наці-
ональній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») (1993), у якій визначаєть-
ся, що вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, загальнокультурну, 
практичну підготовку і спрямована на підготовку фахівців, які визначають 
темпи і рівень науково-технічного та соціального прогресу, сприяють утвер-
дженню гуманістичних ідеалів, норм людського співжиття, формуванню інте-
лектуального потенціалу нації як найвищої цінності суспільства. Серед вихід-
них принципів реалізації Програми насамперед визначається гуманітаризація 
освіти, що покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру 
особистості і планетарне мислення [3]. Одним зі стратегічних завдань рефор-
мування змісту освіти у Програмі визначено оптимальне поєднання гуманітар-
ної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних 
компонентів, класичної спадщини та сучасних досягнень наукової думки, ор-
ганічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями.

Практичні шляхи реалізації Програми визначено в постанові Кабінету Мі-
ністрів України «Про розроблення державних стандартів вищої освіти» (1998) 
[15], яка залишається чинною і відповідно до якої освітньо-професійна про-
грама повинна насамперед включати: цикли гуманітарної, соціально-економіч-
ної та природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний освітній рівень; 
цикл професійної (професійно орієнтованої) та практичної підготовки, що разом 
із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 
У листі МОН України № 1/9-304 від 17 червня 2002 р. [14] було визначено пе-
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релік навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної під-
готовки фахівців і встановлено мінімальний навчальний час засвоєння навчаль-
ної дисципліни (годин / кредитів): основи філософських знань (філософія, ре-
лігієзнавство) – 162/3; культурологія – 54/1; психологія – 54/1; фізичне 
виховання – 216/4; українська мова (за професійним спрямуванням) – 54/1; 
іноземна мова (за професійним спрямуванням) – 297/5,5; правознавство – 81/1,5; 
політологія – 108/2; історія України – 108/2; соціологія – 54/1; економічна тео-
рія – 108/2. Загальний обсяг годин на вивчення цих навчальних дисциплін 
становив 1296 годин (24 кредити).

Зазначені нормативно-правові акти створювали всі передумови для забез-
печення реалізації в національній системі освіти концептуальних підходів 
і тенденцій розвитку світової освіти. Така система гуманітарної та соціально-
економічної підготовки зазнала трансформації у 2009 р. [12], коли було від-
окремлено нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. До переліку нор-
мативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для 
бакалаврів було віднесено такі дисципліни: українська мова (за професійним 
спрямуванням) – 90/3; історія України – 90/3; історія української культури – 
60/2; іноземна мова – 150/5; філософія – 90/3. До переліку вибіркових на-
вчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для 
бакалаврів було віднесено такі навчальні дисципліни: політологія, соціологія, 
психологія, логіка, етика і естетика, релігієзнавство, основи конституційного 
права, економіка, історія науки і техніки. І хоча загальний обсяг годин у кре-
дитах залишився незмінним – 24 кредити, загальний обсяг годин почав ста-
новити лише 864 години.

Починаючи з 2014 р. в національній системі освіти починає домінувати 
технократична парадигма – це знайшло своє відображення в наказі Міністер-
ства освіти і науки України від 25 листопада 2014 р. № 1392 [11], яким було 
скасовано наказ, у якому визначався перелік не лише вибіркових, але й нор-
мативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для 
бакалаврів. Відповідно до цього в Методичних рекомендаціях щодо розро-
блення стандартів вищої освіти [8] та Стандартах вищої освіти [17] знайшли 
відображення лише інтегральна, загальні і спеціальні (фахові, предметні) 
компетентності випускника. Такий підхід спирався на Проєкт Тьюнінг «Гар-
монізація освітніх структур в Європі» [16], у якому визначаються і розрізня-
ються лише фахові та загальні компетентності, що складаються з навичок, 
умінь і знань. Таким чином, із Стандартів вищої освіти було виключено гро-
мадянські і соціальні компетентності, що формуються системою гуманітар-
ного та соціально-економічного знання.

Востаннє зазначені дисципліни в національній системі освіти набували 
нормативно-правового статусу в 2015/2016 навчальному році, коли з метою 
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системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, загальнокультурної підготовки здобувачів вищої освіти, 
було рекомендовано під час розроблення навчальних планів, робочих навчаль-
них планів на 2015/2016 навчальний рік забезпечити викладання дисциплін, 
що формують компетентності з історії та культури України, філософії, укра-
їнської мови, із загальним обсягом не менше 12 кредитів ECTS [13].

Таким чином, можливо зробити висновок, що сучасний підхід до соціальної 
та гуманітарної освіти суперечить основним принципам освіти у XXI ст., не 
забезпечує всебічного і гармонійного розвитку особистості та не враховує су-
часних реалій буття українського соціуму, а саме: несформованість в Україні 
політичної нації, процеси цивілізаційної ідентифікації українського суспільства, 
необхідність збереження національної соціокультурної ідентичності в умовах 
глобалізації, процеси інформаційного протистояння в сучасному світі.

Другим фактором гомеостазису інформаційної безпеки особистості є рівень 
сформованості її когнітивної складової, що виявляється у вміннях особистості 
аналізувати й оцінювати інформацію, процеси суспільної життєдіяльності.

Опанування системи гуманітарних та соціально-економічних знань є важ-
ливою, але не самодостатньою основою інформаційної безпеки особистості. 
Важливою складовою постає здатність особистості до практичного застосу-
вання системи гуманітарного та соціально-економічного знання для аналізу 
процесів, що відбуваються в інформаційній сфері, процесах суспільної жит-
тєдіяльності.

У процесі формування вмінь застосування системи гуманітарного та со-
ціально-економічного знання для аналізу інформації, процесів, що відбува-
ються в економічній, соціальній, політичній та духовній сферах життя світо-
вого співтовариства, житті українського суспільства виділяються два взаємо-
пов’язаних процеси:

– опанування методології і методики аналізу інформації, процесів, що від-
буваються в економічній, соціальній, політичній та духовній сферах життя 
світового співтовариства, житті українського суспільства;

– формування навичок і вмінь аналізу інформації, процесів, що відбува-
ються в економічній, соціальній, політичній та духовній сферах життя світо-
вого співтовариства, житті українського суспільства.

Домінування в сучасних умовах у національному освітньому просторі 
технократичної парадигми освіти, ставлення до змісту та обсягу гуманітарної 
та соціально-економічної освіти, відсутність відповідних освітніх компонент, 
відповідних компетентностей і результатів навчання у стандартах освіти до-
зволяє стверджувати, що ця проблема не отримує ефективного вирішення.

Реалізація завдання щодо формування вмінь особистості аналізувати й оці-
нювати інформацію, процеси суспільної життєдіяльності потребує трансфор-
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мації організації вивчення гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. 
Сучасна практика проведення лекційних занять у складі навчальних потоків 
(100 чоловік) і семінарських занять (30 чоловік) не дозволяє ефективно за-
стосовувати інтерактивні технології проведення навчальних занять, не спри-
яє формуванню вмінь аналітичної діяльності.

третім фактором гомеостазису інформаційної безпеки особистості є рі-
вень сформованості інформаційної культури особистості, що виявляється 
в опануванні знаннями технологій інформаційних та інформаційно-психоло-
гічних впливів, формуванні культури користування сучасними технічними 
засобами інформації та комунікації.

Аналіз факторів гомеостазису інформаційної безпеки особистості дозволяє 
визначити основні шляхи діяльності щодо забезпечення гомеостазису інфор-
маційної безпеки особистості в сучасних умовах буття українського суспіль-
ства. До основних шляхів такої діяльності належать:

− забезпечити перехід від технократичної парадигми освіти до соціоособис-
тісної (суспільно-особистісної) парадигми – визначення у Стандартах вищої 
освіти усіх галузей знань і спеціальностей соціально-особистісних (світогляд-
них, громадянських, соціальних, соціально-професійних) компетентностей;

− до загальних компетентностей Стандартів вищої освіти всіх галузей знань 
і спеціальностей додати компетентності (здатність аналізувати й оцінювати 
науково-теоретичні основи і соціально-політичну спрямованість соціально-
філософських та історичних концепцій, соціально-політичних і воєнно-полі-
тичних доктрин, соціально-політичних і воєнно-політичних матеріалів та ін-
формаційних повідомлень ЗМІ; здатність аналізувати й оцінювати процеси, 
події та явища суспільної життєдіяльності, процеси економічного, соціального, 
духовного, політичного життя суспільства і світового співтовариства);

− включити до освітніх компонент освітньо-професійних програм перелік 
обов’язкових гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (філософія, 
історія України та української культури, політологія, економіка, соціологія), 
що забезпечують формування світоглядно-ментальної складової інформацій-
ної безпеки особистості, із загальним обсягом 24 кредити;

− включити до освітніх компонент освітньо-професійних програм навчаль-
ну дисципліну «Інформаційна безпека», складовими якої визначити: інфор-
маційну безпеку суспільства та особистості; технології інформаційних та 
інформаційно-психологічних впливів; методологію та методику аналізу ін-
формаційних матеріалів; культуру користування сучасними технічними засо-
бами інформації та комунікації;

− внести зміни до організації вивчення гуманітарних та соціально-еконо-
мічних дисциплін щодо зменшення чисельності лекційних потоків до 30 чо-
ловік і чисельності груп для проведення семінарських занять до 15 чоловік.
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Висновки. Проведений аналіз факторів гомеостазису інформаційної без-
пеки особистості дозволяє зробити кілька висновків.

На стан та ефективність функціонування інформаційної безпеки особис-
тості діють інформаційно-пропагандистські та інформаційно-психологічні 
впливи, процеси життєдіяльності світового співтовариства та українського 
суспільства, рівень сформованості свідомості і сталість функціонування пси-
хіки особистості, здатність особистості існувати в сучасному інформаційному 
просторі.

До факторів гомеостазису інформаційної безпеки особистості належать: 
рівень сформованості світоглядно-ментальної складової інформаційної безпеки 
особистості, що базується на світогляді особистості, системі гуманітарних і 
соціально-економічних знань особистості, переконаннях особистості, системі 
цінностей і ціннісних орієнтацій особистості, її життєвих позиціях та ідеалах; 
рівень сформованості когнітивної складової інформаційної безпеки особистос-
ті, що виявляється у вміннях особистості аналізувати й оцінювати інформацію, 
процеси суспільної життєдіяльності; рівень сформованості інформаційної 
культури особистості, що виявляється в опануванні знань щодо технологій 
інформаційних та інформаційно-психологічних впливів, формуванні культури 
користування сучасними технічними засобами інформації та комунікації.

До основних шляхів діяльності щодо забезпечення інформаційної безпеки 
особистості в сучасних умовах належать: імплементація до національної 
парадигми освіти принципів сучасної світової та європейської освіти; вне-
сення до Стандартів вищої освіти компетентностей щодо здатностей особис-
тості аналізувати й оцінювати інформацію, економічні, соціальні, політичні 
і духовні процеси, що відбуваються в житті світового співтовариства та укра-
їнського суспільства; включення до освітніх компонент освітньо-професійних 
програм переліку обов’язкових гуманітарних та соціально-економічних дис-
циплін і комплексної дисципліни «Інформаційна безпека особистості»; вне-
сення змін до організації вивчення гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін щодо зменшення кількості лекційних потоків і чисельності груп 
для проведення семінарських занять.
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иНФОРМАЦиОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛиЧНОСТи: 
ФАКТОРЫ ГОМЕОСТАЗиСА

Рассмотрена проблема гомеостазиса информационной безопасности личности 
в современном обществе. Исследованы факторы, влияющие на состояние и тенден-
ции информационной безопасности личности. Определены факторы гомеостазиса 
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информационной безопасности личности. Обоснованы направления деятельности 
по обеспечению гомеостазиса информационной безопасности личности в современных 
условиях бытия украинского общества.
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PERSONAL INFORMATION SECURITY:  
FACTORS OF HOMEOSTASIS

The problem of homeostasis of personal information security in modern society is 
considered. The factors influencing the state and trends of personal information security 
have been investigated. Factors for homeostasis of personal information security have 
been determined. The directions of activities to ensure homeostasis of information security 
of an individual in the modern conditions of the Ukrainian society are substantiated.
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ТВОРЧІСТЬ А. ДАНТЕ  
В СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ

Метою цієї статті є аналіз використання творчості Данте аліг’єрі в сучасній 
масовій культурі. Як показує викладений матеріал, масова культура активно екс-
плуатує образи і теми, запозичені з «божественної комедії». використовуватися 
можуть окремі елементи, персоналії і назви, також маскультом експлуатуються 
і сама концепція цього твору, і викладена там картина світобудови. Причинами 
звернення маскульту до цього твору є його насиченість яскравими образами, видо-
вищність, насиченість архетиповими образами, що дає можливість для широкої 
аудиторії їх пережити. У творах маскульту вищого рівня звернення до «божествен-
ної комедії» приваблює тим, що дає можливість показати рух головного героя або 
цивілізації від страждання до щастя, від дикості й варварства до гармонії. також 
із творів Данте найбільш активно запозичується тема пекла та демонізму. Уявлен-
ня про гротескний реалізм і (частково) бенкетні образи дають змогу адекватно 
інтерпретувати багато творів сучасної масової культури. так само можна при-
пустити, що твори, присвячені темам пекла, демонізму та потойбічного дозволяє 
споживачеві його пройти через символічне відродження. Занурившись у світ вига-
даних пристрастей, злякавшись моторошних та гротескних образів, середньоста-
тистичний мешканець глобалізованого мегаполісу може з новими силами поверну-
тися до свого звичайного життя та повсякденних обов’язків.

Ключові слова: маскульт, масова культура, Данте, «божественна комедія», 
архетип.

Постановка проблеми. Сучасна західна культура являє собою складний 
конгломерат, у якому дивно поєднуються як власне досягнення культури За-
ходу, так і запозичення з інших культур. Криза європейської духовності, що 
означає насамперед крах традиційних для європейської ментальності ідей, 
змушує людей Заходу звертатися до напрацювань інших культур. Породжен-
ня масових комунікацій за назвою «масова культура», будучи виразником 
зазначеної тенденції, часто продукує образи, що стають візитними картками 
© Лебедєв В. О., 2022



150

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

окремих держав і цілих народів. Виникає парадоксальна ситуація: масова 
культура, будучи виразником уявлень про той чи інший предмет у тому або 
іншому суспільстві, одночасно продукує ці уявлення і переваги. Нині, в ін-
формаційному суспільстві, яке формується, образ починає відігравати все 
більшу роль, заміщуючи подеколи реальний предмет. Можна з упевненістю 
стверджувати, що у свідомості рядового жителя Заходу місце певного обсягу 
інформації про той або інший об’єкт займає низка образів, запозичених із тво-
рів масової культури.

Масова культура, яка використовує популярну літературу, серіали, відео- 
і комп’ютерні ігри, є потужним засобом впливу на духовне життя сучасного 
суспільства, що формує свідомість цілих соціальних груп. Механізм її функ-
ціонування і формування ціннісного фонду маскульту не отримали достат-
нього висвітлення в сучасних гуманітарних науках. До сих пір це явище 
розглядають здебільшого в контексті шкідливого впливу, нібито здійснюва-
ного ним на покоління, що підростає. Дослідженнями масової культури за-
ймалися Х. Ортега-і-Гассет, Р. Барт, М. Мак-Люен, Ф. Р. Левіс, Р. Хогарт. 
Писали на цю тему і автори Радянського Союзу та суміжних країн (З. І. Герш-
кович, П. А. Ландесман, Ю. В. Согомонов, Є. П. Смольська, А. Кукаркін, 
Б. Райнов). Проте більшість зазначених авторів підходили до об’єкта вивчен-
ня упереджено і розглядали його різко негативно. Існує досить стійка тенден-
ція представляти масову культуру (маскульт) як нижчу, примітивну, позбав-
лену будь-якого внутрішнього сенсу та закономірностей функціонування. 
Говорячи словами Августина, це безглузді видовища і нестримний розгул. 
Також масова культура часто протиставляється класичній культурі.

У той самий час критики масової культури уперто не бажають помічати 
те, що для значної частини населення, передусім молоді, це єдина форма іс-
нування в культурі. Масова культура має справжню якісну відмінність від 
традиційних форм функціонування популярної, або загальної, культури, ди-
ференційованої за культурними стратами у приблизній відповідності до кла-
сового членування суспільства. Вона характеризується загальністю, охоплю-
ючи (при частковому виключенні соціально декласованих груп) усю структу-
ру сучасного суспільства, насамперед «істеблішмент», універсальністю, 
немислимою для недавнього минулого, традиційної форми функціонування 
культури.

Творчість Данте неодноразово опинялась у полі зору дослідників, істори-
ків і критиків, зокрема: Х. Л. Борхеса, Л. М. Баткина, Д. С. Мережковського, 
І. Гете, Е. Ауербаха, Ф. Шеллінга (він розглядав творчість великого флорен-
тійця співвідносно з творчістю Гете [1, с. 127]). Значне місце в дослідженнях 
займає розгляд впливу А. Данте на розвиток подальшої художньої культури, 
але при цьому вивчається виключно культура класична.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. З недавніх досліджень твор-
чості Данте можна вказати роботи В. Барчан, О. Б. Тетеріної, Н. А. Василишин. 
Ці дослідження присвячено проблемам рецепції творів флорентійського по-
ета іншими поетами і письменниками (Т. Осьмачка, М. Гоголь) або іншими 
напрямками класичної культури (французький живопис епохи романтизму). 
Також досліджувались філософські погляди Данте (М. Титова). Тему ж звер-
нення маскульту до творчості Данте належним чином не було досліджено.

Метою цієї статті є аналіз використання творчості Данте Аліг’єрі в су-
часній масовій культурі.

Виклад основного матеріалу. Данте Аліг’єрі називають останнім поетом 
Середньовіччя і першим поетом нової епохи (Відродження). Його «Божествен-
на комедія» містить у собі риси і романського стилю, і античності, викорис-
тання алегоричних прийомів, символізм. Художні образи, використовувані 
Данте, індивідуальні й неповторні [7, с. 204]. У своєму монументальному 
творі Данте Аліг’єрі докладно описує вигадану подорож потойбічним світом, 
яку його альтер-его здійснює під керівництвом відомого римського поета 
Вергілія. Поет зображує грандіозну картину гармонійного космосу, розмір-
ковує над долею і природою людини, шукає сенс людського буття. Також 
можна сказати, що в його творі викладається світогляд людини епохи Серед-
ньовіччя [4, с. 120–121].

Подорож Данте починається з огляду пекла, який зображено як підземну 
прірву у вигляді вирви, що тягнеться до центру Землі. Схили прірви опоясані 
кільцеподібними уступами – колами пекла, місцем муки грішників. Усього 
цих кіл дев’ять. Вісім із них мають імена, запозичені з античної міфології. По 
колах пекла Данте розподілив усі людські гріхи: хтивість, обжерливість, ску-
пість, гнів, марнотратство, брехню тощо. У нижньому колі пекла знаходяться 
зрадники всіх сортів. Прямо над пеклом височить чистилище, що має вигляд 
величезної гори з усіченою вершиною, на якій міститься земний рай (місце, 
де жили Адам та Єва до гріхопадіння). Чистилище також поділено на яруси. 
У небесній висоті розташовується рай. Рай, за версією Данте, також поділено 
на поверхи, загальною кількістю десять [Там само, с. 121–122].

Описана Данте картина світу має багато спільного з аналогічними уявлен-
нями іудаїзму та ісламу. Вказувалося на те, що одним із близьких друзів Данте 
був вчений-іудей Іммануїл бен Соломон Ромі [Там само, с. 123]. Очевидно, 
подібна картина світу є архетиповою, про що докладніше буде сказано нижче.

Потрібно вказати на те, що картина світу Данте ґрунтується як на уявлен-
нях пізньосередньовічного християнства, так і на філософських концепціях 
античних авторів. Тому можна вважати «Божественну комедію» свого роду 
квінтесенцією західної цивілізації, до якої включено уявлення про людину, 
Всесвіт, Бога. Відповідно, вивчаючи відображення її в маскульті, можна склас-
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ти картину того, які проблеми найбільше хвилюють сучасну західну культуру. 
Природно, що настільки монументальна робота, як «Божественна комедія», 
не могла не породити величезну кількість наслідувань, версій та інтерпрета-
цій. Деякі з них ми розглянемо далі в контексті нашої статті. Як показує ана-
ліз емпіричного матеріалу, масова культура активно експлуатує образи і теми, 
запозичені з цього твору. Використовуватися можуть окремі елементи, пер-
соналії та назви, як, наприклад, у романі Ю. Брайдер і Н. Чадович «Бастіони 
Діта», де автори взяли з твору Данте образ проклятого міста; також маскуль-
том експлуатуються і сама концепція «Божественної комедії», і викладена там 
картина світобудови. Розгляньмо деякі приклади.

У романі Наталі Хеннеберг «Язва», написаному в жанрі космічної опери, 
«Божественна комедія» Данте поряд із творами Мільтона є важливим еле-
ментом, що створює сюжет. Цей роман присвячено темі протистояння люд-
ства й інфернальної небезпеки, що приходить з іншого виміру, захоплює 
тіла людей і змушує їх здійснювати жахливі злочини і вести безглуздо 
жорстокі війни. Поема Данте стає символом протистояння «язві»: «Ця кни-
га розповідає про людину, яка в давно минулі часи пережила те саме, що 
і ми: потрапила в пекло і повернулася назад» [8, с. 35]. В основному Хен-
неберг взяла з «Божественної комедії» пекельні образи (розповіді про зло-
чини заражених – «Нічних» і космічних битвах, фантасмагоричні описи 
планет, які доводиться відвідувати героям). Меншою мірою – образи рая 
(опис планетної системи Сигма Лебедя, що стала після загибелі Землі цен-
тром опору загарбникам). Чистилищу відповідає шлях головних героїв до 
перемоги через численні випробування.

У романі Дена Брауна «Інферно» (існує також однойменна екранізація) 
поема Данте стає важливим ключем до розгадки місця скоєння жахливого 
теракту і спробі запобігти йому. Основну увагу приділено образам пекла 
(Інферно), у яких зашифровано опис тяжкого становища людства на сьогод-
нішній момент.

У фантастичному романі Джеффа Райман «Дитячий садок» головна геро-
їня Мілена пише оперу, спираючись на твір Данте. За допомогою «Божествен-
ної комедії» вона, будучи вигнанцем в утопічному суспільстві майбутнього, 
знаходить гармонію, любов і своє місце в житті. А в фіналі, перенісши свідо-
мість в комп’ютерну систему, яка править Землею, Мілена, як і герой Данте, 
здійснює подорож на небеса (в космос) і отримує можливість управляти 
планетою.

У відеогрі «Dante’s Inferno» гравець управляє лицарем, який спустився 
в пекло з метою звільнити звідти свою кохану. У ході виконання цієї місії 
гравцю доводиться подорожувати всіма дев’ятьма відділами пекла Данте, 
змагаючися з різноманітними демонами. Творчість Данте тут є лише антура-
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жем, і від його заміни, наприклад, на грецький Аїд або скандинавський 
Нифльхейм нічого б принципово не змінилося. Проте у світлі цієї теми зга-
дати цю гру є сенс.

У серії популярних японських відеоігор «Devil May Cry» головного героя – 
мисливця на демонів – звуть Данте, що знову відсилає до «Божественної ко-
медії», твору, що викладає (на думку авторів) західні погляди на демонологію, 
екзотичні для східного споживача. Для масової культури характерно, що 
ігровий світ дуже часто прикрашається запозиченнями з традиційних культур 
Сходу, якщо гру випущено в Європі або США (наприклад, як один із супро-
тивників герою може зустрітися японський дракон або китайський демон), 
або з європейської культури, якщо гру розроблено в Японії (тоді як «опонен-
том» може виступати мінотавр або проклятий лицар). Представники європей-
ської нижчої міфології – зокрема і примари – часто запозичуються творцями 
«маскультної» продукції Японії, що, безсумнівно, сприяє збереженню якоїсь 
подоби культурного балансу. Широко відома та популярна в Японії серія ко-
міксів Коти Хірано «Хеллсінг», що спирається на роман Брема Стокера «Дра-
кула» та мультсеріал, створений за мотивами цієї серії. Головний герой книги 
Стокера – за сумісництвом також і персонаж відомої відеоігри «Castlevania», 
випущеної в Японії. У популярній серії японських відеоігор «Darkstalkers», 
присвяченій протиборству потойбічних істот, серед представлених на вибір 
гравця персонажів присутні і варіації на тему Франкенштейна, снігової лю-
дини. Вочевидь, зовнішній вигляд таких персонажів зазвичай підкориговано 
відповідно до образотворчих канонів жанру «аніме». У японському мультсе-
ріалі «Король-шаман» один із персонажів, на ім’я Фауст Восьмий, маркований 
як нащадок легендарного доктора Фауста. Протягом багатьох років дослідни-
ки з подивом говорять про те, що, незважаючи на повсюдну присутність зов-
нішніх атрибутів глобалізації (світових ринків, мас-медіа, швидкісних засобів 
пересування та сучасних комунікацій), культурні форми не було гомогенізо-
вано по всьому світу. Тому діалог культур Схід – Захід активно підживлює 
маскульт західний та східний відповідно.

Можна говорити і про неявний вплив образів Данте на масову культуру, 
що проявляється в загальній стилістиці і дусі твору (романи-новеллізаціі 
Грем Макніл по ігровому всесвіту «Warhammer 40.000», наприклад «Чорне 
сонце»).

У зазначеному романі головний позитивний герой подорожує планетою, 
що є уособленням пекла в нашому Всесвіті. При цьому можна сказати, що 
в багатьох творах масової культури образи пекла взято з твору Данте («Мис-
ливці за привидами», комікси «Костянтин»). Що ж до «Warhammer 40.000», 
то цей ігровий всесвіт відтворює на новому рівні класичні матриці європей-
ського середньовіччя, у тому числі релігійну складову цього історичного 
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періоду. Стилістика Данте, як представника пізнього Середньовіччя, сюди 
цілком вписується. Очевидно, у тому й ховається секрет набуття цією грою 
культового статусу. Коли традиційні церковні ритуали втратили чинність, за-
хідне суспільство відчуває відсутність божественної відповіді на запитання 
людини.

Очевидно, що відновлення середньовічної ідеології сьогодні цілком не-
можливе, насамперед унаслідок її непопулярності та непривабливості для 
людини масового суспільства. Але її синтез із темами, які мають достатню 
«розкрученість» в індустрії масової культури, досить цікаві з комерційної 
точки зору, і, мабуть, використовуватимуться й надалі.

Отже, ми бачимо, що з творів Данте найактивніше запозичується тема 
пекла та демонізму. М. Бахтін розглядає гротескний реалізм і стверджує, що 
в системі гротескної образності смерть та оновлення невіддільні одне від 
одного в цілому житті, і це ціле найменше здатне викликати страх. В уявлен-
нях середньовічної містерійної сцени – дияблеріях – часто фігурує роз’яте на 
частини тіло, його підсмажування, спалювання, ковтання тощо [3, с. 384]. 
Уявлення про гротескний реалізм і (частково) бенкетні образи дають змогу 
адекватно інтерпретувати багато творів сучасної масової культури. Так само 
можна припустити, що твори, присвячені темам пекла, демонізму та потой-
бічного, дозволяє споживачеві його пройти через символічне відродження. 
Занурившись у світ вигаданих пристрастей, злякавшись моторошних та гро-
тескних образів, середньостатистичний житель глобалізованого мегаполісу 
може з новими силами повернутися до свого звичайного життя та повсяк-
денних обов’язків.

Як стверджує І. Єршова, центральною темою поеми Данте є шлях душі 
угору, від Пекла до Раю. Данте говорив, що його завдання вивести людину 
зі стану нещастя і привести її до стану щастя [5]. Великий італійський поет 
створив ціле філософське вчення про символ і свідомо використовував сим-
волізм у своїх творах [7, с. 200–201]. Тому не дивно, що масова культура, 
що тяжіє до візуальності й образності, активно звертається до твору Дан-
те. З іншого боку, книга Данте спочатку була близька до масової культури 
свого часу: вона була названа комедією, бо була написана народним стилем 
[2, с. 196].

Залежно від рівня твору масової культури, запозичення може мати харак-
тер антуражний (стаючи місцем дії / пригоди головних героїв), чи, в творах 
маскульту більш елітарних, характер концептуальний (у зазначених вище 
прикладах «книжкової фантастики»), коли за допомогою його ілюструються 
роздуми про шляхи розвитку людської раси. Вище йшлося про «Божественну 
комедію» як квінтесенцію західної цивілізації. Але, крім того, твір Данте на-
сичено й образами архетиповими, що зустрічаються в усіх культурах і міс-
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тичних традиціях Землі. Це і образ світової гори, і дерева – символу транс-
формації, і квітка-влада, і квітка-опора [6, с. 115, 251, 278, 303]. Деякі з опи-
саних Данте образів, наприклад сприйняття Бога і у вигляді світла, і в 
людському образі, збігаються з подібними описами в «Тибетській книзі 
мертвих» [6, с. 503]. Тоді поема Данте стає свого роду енциклопедією архе-
типів. Згідно з К. Г. Юнгом, архетип є готовністю знову і знову репродукува-
ти однакові або подібні міфічні уявлення [11, с. 75]. Тому можна сказати, що 
нові прочитання «Божественної комедії» творцями маскульту дають можли-
вість широкій аудиторії стикнутися з вічними архетипами і пережити їх.

З іншого боку, М. Еліаде на широкому матеріалі показана спільність мо-
тиву містичних сходів, що слугують для шаманської подорожі іншими світа-
ми, для багатьох культур. Поема Данте також містить у собі мотив сходження 
[10, c. 51]. І сучасна масова культура у своїх різних іпостасях, зокрема у відео-
іграх, за допомогою системи рівнів, просування якими здійснюється послі-
довно, створюють свого роду аналог цих сходів, причому порівняно безпеч-
ний, що не вимагає будь-якої спеціальної підготовки. Західній культурі, за-
снованій на протестантизмі, властивий потяг до пошуку духовного шляху, 
який має привести до порятунку та душевної гармонії. З цієї ж причини се-
редньостатистичний споживач масової культури виявляє інтерес до містерій 
як засобів гармонізації психіки (або творів, що оповідають про подібні речі).

Як пише О. Шпенглер, розмірковуючи про світ магічного, твори Данте, 
що сприймаються зараз як просто «історії», були реальністю і єдиним світом 
(або місцем існування) для людей його епохи [9, с. 303–304]. Ми можемо до 
цього додати те, що для людини нинішньої епохи сучасна масова культура 
створює також особливий магічний світ, у якому відбувається дія її творів. І в 
ньому твір Данте займає гідне місце.

Висновки. Зі сказаного вище можна зробити такі висновки. «Божественна 
комедія» Данте Аліг’єрі активно експлуатується сучасною масовою культу-
рою. Причинами звернення маскульту до цього твору є його насиченість 
яскравими образами, видовищність, насиченість архетипними образами, що 
дає можливість для широкої аудиторії їх пережити. У наш час використову-
ються окремі елементи, персоналії і назви «Божественної комедії», також 
маскультом експлуатуються і сама концепція даного твору, і картина світо-
будови, що викладена в ньому. Також із творів Данте найбільш активно запо-
зичується тема пекла та демонізму. Уявлення про гротескний реалізм і бен-
кетні образи дають змогу адекватно інтерпретувати багато творів сучасної 
масової культури. Так само можна припустити, що твори, присвячені темам 
пекла, демонізму та потойбічного дозволяють споживачеві пройти через сим-
волічне відродження. Занурившись у світ вигаданих пристрастей, злякавшись 
моторошних та гротескних образів, середньостатистичний мешканець глоба-
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лізованого мегаполісу може з новими силами повернутися до свого звичай-
ного життя та повсякденних обов’язків.

У творах маскульту вищого рівня звернення до «Божественної комедії» 
приваблює тим, що дає можливість показати рух головного героя або цивілі-
зації від страждання до щастя, від дикості й варварства до гармонії.
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ТВОРЧЕСТВО А. ДАНТЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

целью данной статьи является анализ использования творчества Данте али-
гьери в современной массовой культуре. Как показывает изложенный материал, 
массовая культура активно эксплуатирует образы и темы, взятые из «божествен-
ной комедии». Использоваться могут отдельные элементы, персоналии и названия, 
а также масскультом эксплуатируются и сама концепция данного произведения, 
и картина мироздания, которая там излагается. Причинами обращения масскульта 
к этому произведению является его насыщенность яркими образами, зрелищность, 
насыщенность архетипическими образами, что позволяет широкой аудитории их 
пережить. в произведениях масскульта высшего уровня обращение к «божествен-
ной комедии» привлекает тем, что позволяет показать движение главного героя 
или цивилизации от страдания к счастью, от дикости и варварства к гармонии. 
также из произведений Данте наиболее активно заимствуется тема ада и демо-
низма. Представление о гротескном реализме и (отчасти) пиршественные образы 
дают возможность адекватно интерпретировать многие произведения современ-
ной массовой культуры. точно так же можно предположить, что произведения, 
посвященные темам ада, демонизма и потустороннего позволяет потребителю его 
пройти через символическое возрождение. Погрузившись в мир вымышленных страс-
тей, испугавшись жутковатых и гротескных образов, среднестатистический 
житель глобализированного мегаполиса может с новыми силами вернуться к своей 
обычной жизни и повседневным обязанностям.

Ключевые слова: масскульт, массовая культура, Данте, «божественная коме-
дия», архетип.
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CREATIVITY A. DANTE  
IN MODERN MASS CULTURE 

The purpose of this article is to analyze the use of Creativity by Dante Alighieri in 
modern popular culture. Dante Alighieri’s “Divine Comedy” is actively exploited by 
modern mass culture. The reasons for the appeal of mass culture to this work are its 
saturation with vivid images, entertainment, saturation with archetypal images, which 
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makes it possible for a wide audience to experience them. In the works of mass culture 
of a higher level, the appeal to “The Divine Comedy” attracts by the fact that it makes 
it possible to show the movement of the protagonist or civilization from suffering to hap-
piness, from savagery and barbarism to harmony. Also from the works of Dante, the 
theme of hell and demonism is most actively borrowed. The idea of grotesque realism 
and (partly) feastful images make it possible to adequately interpret many works of 
modern mass culture. In the same way, it can be assumed that works devoted to the themes 
of hell, demonism and the otherworldly allows the consumer to go through a symbolic 
rebirth. Immersed in the world of fictional passions, frightened by eerie and grotesque 
images, the average resident of a globalized metropolis can return with renewed vigor 
to his ordinary life and daily duties.

Keywords: mass culture, Dante, “Divine Comedy”, archetype. 
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СиНТЕЗ АНТРЕПРиЗи,  
ПРОДЮСЕРСТВА ТА РЕЖиСУРи  
У ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ДЯГІЛЄВА

статтю присвячено визначенню ролі художнього менеджменту в сезонах с. Дя-
гілєва. від традиційної антрепризи, що в театрі існувала на правах певної синкре-
тичної діяльності, коли відомі режисери відповідали за репертуарну політику, фі-
нансові справи, добір акторської трупи, до диференційної продюсерської діяльності, 
що ставала певним кластером функцій художнього менеджменту, пролягає велика 
дистанція становлення функцій опосередкуючої діяльності в сценічному просторі. 
цю діяльність пов’язано зі створенням синтетичного мистецького твору, де будь-
яка організаційна функція є рефреном типу та стилю режисури. с. Дягілєв був пере-
важно менеджером, який задавав тип режисури в хореографії, сценічній діяльності 
загалом.

Ключові слова: сценічна культура, хореографія, художній менеджмент, антре-
приза, продюсерська діяльність, меценатство.

Постановка проблеми. Сергій Дягілєв є одним із перших сучасних орга-
нізаторів-реформаторів і водночас творців сценічного мистецтва ХХ ст., яке 
по праву можна назвати персональним, орієнтованим на особистість, волю, 
вчинок та величезний досвід як класичної культури, так і культури некласич-
ної, яка формувалась на помостах у Санкт-Петербурзі, Парижі та інших міс-
тах. Можна стверджувати, що Дягілєв ніс у собі два цікавих вектори сценіч-
ного простору. Так, з одного боку, він мріяв бути співаком, був захоплений 
оперою, зокрема оперою М. Глінки «Руслан і Людмила», з іншого – його 
приваблювала антреприза як певний атракціон зустрічей, контрактів, свята. 
Якоюсь мірою досвід Глінки став взірцем наслідування для Дягілєва, який 
певною мірою повторив дух іноземних мандрів композитора.

Антрепри́за (фр. entreprise – підприємство) – власна діяльність керуючого 
справами, який збирає склад виконавців під твір, на відміну від усталеного 
складу театральної трупи. С. Дягілєв є переважно антрепренером, бо йому 
© Ареф’єва А. Ю., 2022
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завжди належала спонука здійснення тієї чи іншої вистави. Колись значення 
антрепризи зводилося до функції «тримати антрепризу», тобто здійснювати 
єднання виконавської майстерності в образне ціле. Цей патріархальний об-
раз – «тримати» переінтоновується і починає в іншій інтерпретації вживатися 
як – «утримувати». Театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. був надзвичайно дина-
мічним, виникла нова реальність мистецького менеджменту (управління 
сценічною діяльністю), яку назвуть продюсерством.

Антреприза була синкретичним типом менеджменту, антрепренер завжди 
був директором театру і часто виконавцем ролей і тим, хто забезпечував фі-
нансове керівництво, а водночас організовував гастролі, то продюсер – це вже 
найманець, який починає здійснювати проєкти на замовлення. Продюсерів 
стає багато. Продюсери мають кожен свою функціональну роль, веде свою 
ділянку роботи. Нічого подібного не існувало в часи С. Дягілєва. Антрепренер 
був синкретичним а́ктором, який здійснював акт антрепризи, поєднував куль-
тури, возив артистів різними країнами. Дягілєв був пропагандистом російської 
культури, саме він здійснив власний вчинок внесення російської оперної 
школи у французьку культуру на правах сезонів (тимчасових перманентних 
вистав); однак російська опера в сезонах була фрагментована (обирався її 
найбільш видовищний епіцентр – хореографічна складова).

Сезон – літній або зимовий – це певний цикл, темпоритм, своєрідна ре-
альність, яка несла в собі життєвий цикл мистецького твору, який давав мож-
ливість створити різні художні синтези. Синтези створювалися на правах 
атракціонів, тобто креативного і рекреативного, гармонійного простору хоре-
ографічного синтезу, який утворюється у просторі ХХ ст. як певний калей-
доскоп хаосогенного середовища видива. Видовище сезонів жило інерцією 
класичної культури, але Дягілєв розхитував класику, трансформував її на очах 
у публіки, на очах в акторів, на очах усіх тих, хто бачив, відчував та сприймав 
його екзерсиси. Саме в цьому розумінні С. Дягілєв виступає як режисер діа-
логу культур, діалогу стильових інтроверсій.

Якщо пунктирними лініями накреслити шлях еволюції антрепризи Дягі-
лєва, то можна її означити так: з тієї фігури, що тримала театр у рамках тра-
диції, він вступив у простір образних перетворень вистави (стильових, пер-
сонально означених хореографічних систем). Тобто з фігури, що утримує 
сценічну справу, Дягілєв перетворився на ту фігуру, що дає можливість режи-
серам-хореографам здійснити свій персональний синтез за їх стильовими 
вподобаннями. Синтез мистецтв утримується а́кторами сценічної дії та події 
у шаленому морі змін, більше того, антрепренер сам підбурює ці зміни і стає 
спонукачем щодо перманентних перевтілень проєктів.

І це надзвичайно цікаво, бо сучасний синтетичний проєкт, який здійсню-
ється в кінематографі, шоу-бізнесі, естраді, театрі, втрачає синкретичний 
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імпульс антрепризи, який робить епіцентром синтезу антрепренера. Гово-
рять, що Дягілєв був схожий на Станіславського, який теж був геніальним 
режисером і водночас достатньо успішним фабрикантом, антрепренером. 
Але це зовсім не так. Дягілєв не мав якогось побічного бізнесу, який би 
утримував його антрепризи, усі гроші заробляв «тут», на цій сцені, а його 
вміння здійснювати сценічний синтез робить його успішною людиною-ор-
кестром ХХ ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема менеджменту в ху-
дожній культурі, зокрема в театрі, естраді, досліджувалася в роботах М. Пере-
верзева, Т. Косцова, І. Безгіна та ін. [1; 6]. Синтез продюсерської діяльності 
та режисури в контексті сценічних видів мистецтв стає в предметом уваги 
багатьох теоретиків та критиків ХХ ст., зокрема О. Бенуа, В. Гаєвского, В. Зай-
цева, О. Рубб, С. Клітіна, М. Хренова та ін. [2; 3; 4; 7; 5; 8]. Однак ще мало 
визначено культурно-естетичну реальність художньої антрепризи як певний 
синтез мистецтв та діалог культур.

Мета дослідження – визначити діяльність С. Дягілєва як синтез продю-
серської та режисерської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Не останню роль у долі становлення антре-
призи дягілєвських сезонів відіграла Габріель Шанель, відомий модельєр, яка 
через І. Стравінського, Ж. Кокто впливала на С. Дягілєва і, більше того, була 
меценаткою сезонів. Але до того, як дорости до меценатства, Шанель прой-
шла великий шлях образних трансформацій, який можна зазначити як ви-
значення маскулінної лінії культуротворчості в моді. Ця мускулінна лінія 
чітко визначилась у балетах В. Ніжинського, її відчув І. Стравінський (про 
що свідчить твір «Весна священна»), її відчув також і Дягілєв. Ідеться про 
маскулінність особливого роду – авангардний рішучий вирок синтезу мис-
тецтв. Маскулінна лінія як «сталевий скок», за висловом, який свого часу 
спродукував С. Дягілєв (цей вислів став назвою однієї з робіт Сергія Про-
коф’ева), бентежив душу всіх митців сезонів (композиторів, хореографів, 
акторів-виконавців, художників).

Це той металевий скок, який здійснює пам’ятник Петру на площі у Санкт-
Петербурзі. Злет думки і почуття (скок) відбувся в Парижі стараннями Дягі-
лєва. Якщо говорити про те, як зростав Дягілєв-антрепренер, то, звичайно, 
він пережив дуже багато в набутті метахудожнього та метакультурного сце-
нізму, можна сказати – метацивілізаційного бачення ритму музики, танку, 
сценографії. Дягілєв поєднав дві «цивілізації» творчого духу – класику і не-
класику. Поєднав Францію і Росію. Поєднав слов’янський світ і Захід, язич-
ницький світ і християнський, світ витонченої рефлексії авангарду, що при-
ходять у контексті музики французького імпресіонізму, сценографії Пікассо, 
та світ стилю модерн.
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Дягілєв починав з того, що працював у міністерстві Імператорських теа-
трів, і певний час був другом В. Теляковського, який згодом стає директором 
дирекції театрів. Адже дирекція Імператорських театрів не сприйняла діяль-
ності Дягілєва. Коли наркомом освіти став достатньо витончений естет – 
А. Луначарський, він теж його не сприйняв і написав статтю, де схарактери-
зував сезони Дегілєва 27-го року як розважання натовпу заможних людей, 
«позолоченого натовпу». Якщо взяти естетичні твори Луначарського, то вони 
не є примітивними. Нарком цікавився стилем модерн, був достатньо обізна-
ним у сценографії, навіть у сучасному театральному просторі Франції, але те, 
що починає формуватися й утворюватися в мистецтві більшовистської Росії, 
звичайно, не вписується ні в яку культурну програму. Утім спочатку авангард-
ний, політичний і художній максималізм нових режисерів не помічав відмін-
ностей між авангардним Заходом і більшовистським екстремізмом. Але з ви-
никненням номінацій «буржуазна культура», «буржуазна реальність» виникла 
і демаркація образних пріоритетів.

Дягілєв потрапив за межі більшовистської культури. Те, що С. Прокоф’єв, 
який певний час мандрував західними країнами, перебував в Америці, потім 
у Франції, а потім повернувся в Росію, є симптоматичним. Прокоф’єв жив 
у намріяному світі, але суть його мандрів полягає в тому, що він рухався до 
дому, у Дягілєва, однак, уже дому не було. Дім більшовистський, хоча він його 
сприймав і навіть суто романтично йому співчував, не був для нього домом. 
І те, що продюсер-антрепренер так рано помер, мабуть, теж симптоматично. 
Дуже важко уявити подальший розвиток сезонів Дягілєва і взагалі еволюцію 
продюсерської антрепризи, яку він здійснював. Форма діяльності Дягілєва 
стає гастрольною, а програма антрепризи поєднує в собі короткострокові 
номери. Життєвий цикл антреприз стискався, уже не можна було ставити 
оперні вистави, бо їх публіка не сприймала. Потрібно було робити парад 
атракціонів, якщо говорити мовою С. Ейзенштейна. Тобто кінематографічний 
принцип приходить у сценічний простір дягілєвських сезонів, стає парадом 
атракціонів, де багатозначна, багатовимірна та багатофункціональна реаль-
ність сцени весь час потребувала інновацій.

У сезонах працювало сузір’я композиторів. Ставили класику і сучасну 
музику. Виникає шалений калейдоскоп музично-сценічних уподобань, якого 
не знало ХХ ст. Парад атракціонів потребував своєї продюсерської стратегії. 
Ця продюсерська стратегія була цілком непередбаченою, саме тому говорять, 
що Дягілєв був великим дилетантом. Це так цілком і є. Але цей дилетантизм 
був мистецьким. Дягілєв сам був актором, хоча і не грав на сцені. Він був 
актором-у-собі, програвав за всіх одну велику роль на своїй власній сцені. 
Роль такого естетичного суб’єкта була непростою, Дягілєв позиціював свою 
діяльність на сцені культури як синтетичний (синкретичний) менеджмент 
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Всесвіту. Духовна територія сцени – Франція і Росія, Велика Британія і Ні-
меччина. Дягілєв збирав людей. Люди до нього тяглися. Дягілєв міг проводи-
ти антрепризи і здійснював їх достатньо гармонійно. Але ця гармонія дава-
лася дуже важко.

Діяльність дягілєвських сезонів починається з того, що в 1907 р. в Парижі 
відбуваються так звані «Російські історичні концерти». П’ять концертів вклю-
чали в себе твори М. Глінки – увертюра і перша подія «Руслана і Людмили», 
О. Бородіна – сцена з опери «Князь Ігор», М. Мусоргського – пісні, монолог 
Пімена, пісня Варлаама та ін. [3, с. 17]. Можна сказати, що Дягілєв створив 
певну міфологізацію французького сценічного простору, французькій публі-
ці прищеплювалася давньоруська міфологія та її глибинні архетипи у вигляді 
билин, казок, історичних оповідань, епосу. Більше того, літургійна тканина 
опер несла в собі новітню сакральність профанного, сценічного типу. Це 
створювало абсолютно дивний світ, якого Франція не знала. Спів Ф. Шаляпі-
на давав можливість показати, настільки це могутні образи. Усі ансамблі 
сценічних видів мистецтв доповнювали творчу експресію естетичної реаль-
ності міфотворчості.

Хореїчність як давньогрецька засада синтезу експресивних та статичних 
видів мистецтв була засадою творчості дягілєвських сезонів, зокрема антре-
призи, яку проводив Дягілєв як своєрідну культурну реконструкцію метаху-
дожнього та метакультурного міфу, а можно говорити – національну рекон-
струкцію опери в європейському просторі. Уже в наступному році в Парижі 
була здійснена вистава «Бориса Годунова» в постановці О. Саніна, де Шаля-
пін був зайнятий у головній ролі. Успіх був наскільки величезним, що надав 
крила Дягілєву, який повірив, що може здійснювати власну антрепризу і зро-
бити російські сезони регулярними.

Дягілєв намагався переглянути не просто сценографію і поетику сценічної 
дії, а образи історії, які ставали маркерами художньої ідентичності в новіт-
ньому часі, допомагали осмислити сьогодення. Іван Грозний і Петро І, як 
і образ Бориса Годунова, показували трагічні події історичної реальності, де 
царі-реформатори і трагічні герої свідчили про історичну персональність їх 
власних подій, що зламували хід історії. Дягілєв певною мірою ніс харизму 
модулятора часу, яку він підглянув (будемо говорити про певний вуайєризм) 
у шпарину історії. Утім Іван Грозний і Петро І виглядають камерно-лялько-
вими, дію стилізовано під трагікомедію. Естетичний вуайєризм стає одним із 
головних стильових принципів зниження трагізму історії, більше того, пере-
ведення сучасної культури та історії на рівень того естетичного трагізму, який 
у знижених тонах починає бути кітчево-гламурним і водночас роковим.

Поетика сценографії П. Пікассо та імпресіонізм М. Равеля, імпресіонізм 
художника О. Головіна, хоча його імпресіонізмом не вважають, як сценографа, 
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по суті, змінили оптику бачення історичного часу. Важливо зрозуміти, що 
оптика як спосіб бачення, оптичний пристрій сцени ставала камерною. Це 
було і справді підглядуванням – вуайєризмом у сценічному просторі Європи. 
Отже, дягілєвський вуайєризм – це рецидив камерного сценізму. У французів 
він був надзвичайно популярним. І раптом це прийшло у вигляді історичного 
катаклізму, у вигляді тих жорстоких подій, що відбулися не у Франції, а в 
Росії, але чомусь вони переживалися як справжні французькі. Це ідеал сце-
нізму Дягілєва, та система імагінації, яку можна осмислити як еквівокацію 
(двоосмислення) дії як події («тут», на сцені) і в душі – «там», у світі ідеаль-
них синтез і синкрез, образних катаклізмів духу.

Дягілєв бачив світ очима Росії та очима Франції. Очима трагедії, очима 
гламур-сценізму. Очима сьогодення, очима середньовічного часу і нового 
часу – модерну. Адже модерний принцип монтажу ще не мав постмодерніст-
ського естетичного вектора, не мав іронії, був надзвичайно серйозною подією, 
що оздоблювалася надзвичайно монументальними роботами М. Реріха, 
Н. Гончарової, О. Головіна. Навіть сценографія Л. Бакста виглядає монумен-
тальною руїною – пам’яткою культури та історії. Особливо вразливою є му-
зика І. Стравінського, що виглядає як монументальний поступ часу, як екзис-
тенційний вирок людству.

Утім не можна говорити, що система антрепризи Дягілєва та його система 
історичного вуайєризму формувалася як деконструкция, демонтаж класики, 
а потім – новий синтетизм. Навпаки, він намагався зберегти традиції. Глибин-
ний (оперний) і новий балет не протистоять один одному. Генеалогія поетики 
балету була неочікуваною, адже цілком органічною, бо всі балети і спектаклі 
ставилися майстрами, які пройшли виучку класичної школи. Це, зокрема, 
М. Фокін з його режисурою «Половецьких плясок», «Шахерезадою». Музич-
на танцювальна тканина і художня мова виражають глибинний слов’янський 
етос, а художня мова витримує напружений діалог культур на рівні рефлексії 
століть, якщо не тисячоліть. Схід та Захід, слов’янська міфологія, комбінация 
гострих театральних ходів, вокал і музика – усе давало той єдиний музично-
пластичний візерунок, який Дягілєв передбачав, виявляв як традиційний 
синтез, який можна назвати неокласикою дягілєвських проєктів. Утім нео-
класикою він стає в музиці Стравінського, у хореографії Фокіна, Баланчина. 
Але ця неокласика, слов’янський ерос у грецькому розумінні, слов’янська 
краса і слов’янський культ тіла в таких постатях, як А. Павлова, Т. Карсавіна, 
піднімається на рівень надзвичайно високої пластичної культури, яка зараз 
залишилась лише у фото, листівках, зберігається як пам’ятник Петру I на 
площі. Так, пластика зберігається у всесвітній культурі як пам’ятка того ра-
фінованого естетизму, який приніс Дягілєв, який виник у рамках діалогу 
стилю модерн і авангарду.
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Проте Дягілєв був екстравагантним руйнівником, який рвав зв’язки з ба-
гатьма подуцентами його театральних ерзерзисів. Раніше всього він розірвав 
контракт з М. Фокіним, потім – В. Ніжинським, Г. Баланчиним. Відбувалася 
гостра, хоча і хвороблива зміна художніх орієнтації, або, як прийнято зараз 
говорити, зміна художніх парадигм. Дягілєв розумів, що час діячів «Світу 
мистецтв» пройшов, як і пройшов час стилю модерн, що настала зовсім інша 
доба і, на відміну від М. Фокіна і Л. Бакса, він не захотів ставати реліктом, 
старомодним епігоном класики.

Внутрішні диспозиції та внутрішні революції в своїй антрепризі очолював 
він сам, але здійснювати революцію в мистецтві пропонував художникам 
французького авангарду – П. Пікассо, А. Матіссу, А. Дерену, Ж. Браку. На 
допомогу їм давалися балетні майстри, які на перших порах не претендували 
на щось велике – Л. Мясін, Б. Ніжинська, С. Лифарь. Тільки-но балетмей-
стери з багатообіцяючих дебютантів ставали майстрами, Дягілєв їх швидко 
замінював іншими. Він втрачав до них цікавість і демонстрував своє нега-
тивне ставлення до будь-якої сталої системи хореографії, що призводило до 
швидких уходів майстрів зі сцени сезонів. Після раптової смерті Дягілєва 
в серпні 1929 р. «у керма» залишився С. Лифар.

Яким же режисером був у власних екзерсисах антреприз Дягілєв? Імплі-
цитним. Він був режисером-постановником, хоча ставив вистави руками, 
очами і розумом іншої людини. Така метарежисура і такий спосіб антрепризи 
є способом своєрідного інтелектуального продюсерства. Дягілєв був полімор-
фічним а́ктором сценічної дії, синтетичним за своєю суттю. Метафора «лю-
дина-оркестр» для нього підходить і не підходить. Дягілєв не був людиною-
оркестром. Він був, швидше, тираном одного великого оркестру, який зна-
ходився в його душі. Те, що люди уходили і приходили, а він з ними легко 
розставався (а можливо, і не легко) ні про що не говорить.

Чому він так швидко помер? Відповідь не варто шукати в об’єктивних 
даних. Зовнішня легкість пояснень – хвороба, втома, перенапруга – оманлива. 
Ми можемо лише побачити те, що з тих, хто працював у нього, ніхто про 
нього не сказав недобрих слів. Усі виросли. Усі стали майстрами. Усім була 
надана путівка в життя. Особливо Баланчину. Усі, хто могли, творили, усі 
стали велетнями культури ХХ ст. У цьому і є місія школи продюсерства, сце-
нічної школи Дягілєва, де він завдяки опосередкуючий діяльності, як зараз 
модно говорити, робив усіх лідерами мистецтва сцени, власне, такими ліде-
рами, якім він був сам.

Висновки. Дягілєв поєднав у собі багато іпостасей: антрепренер, продю-
сер, режисер, тиран. Свій образ він сформував сам, сформував на власній 
сцені як могутній поступ володаря думок, володаря почуттів. Адже він був 
також азартним гравцем, який ліпив із глини образи виконавців антрепризи – 
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утримувача душ, ліпив, звичайно, не своїми руками, а руками тих хореографів, 
які ставали хореографами за його вказівкою. Дягілєв був також сценографом 
не в плані оформлювача сцени, він здійснював суперграфіку, надграфіку, над-
мову проєкту. Дягілєв був дизайнером сцени, якщо використовувати сучасну 
термінологію, розбудовував модель соціального дизайну. Це був певний над-
дизайн, де всі були матеріалом у його руках.

Відтак образ надмаріонетки Г. Крега надзвичайно підходить до образу того 
театру, який утілював Дягілєв. Усі були надмаріонетками в його руках. А́ктори 
сценічної дії, власне, не були людьми, не мали своєї психіки, не мали своєї 
психології – вони були глиною, з якої дизайнер-антрепренер виліплював ба-
жаний проєкт, адже, якщо бачив, що маріонетка «оживає», тут же усував її за 
межі своїх театральних уподобань. Це цікавий волюнтаризм. Його можна 
назвати дилетантизмом, але він міг існувати в певній час, у певному історич-
ному вимірі, коли існував надлишок талановитих акторів, надлишок людей, 
які загубили батьківщину, які не могли повернутися додому, яких рознесло 
вітром по всіх сценах світової культури. Ці люди ліпилися докупи, до тирана-
продюсера, а водночас мага, чаклуна новітнього театру, який звався сезонами. 
Ця назва не є адекватною, сезони були надісторичними, надкультурними, 
існували як певний цикл діалогу культур з їх історичними постатями, але 
естетичний архетип буття сцени був непохитним. Дягілєв володарював світом, 
грою його просторів, уявлень, волі, сили як історичним пантеоном образів, 
що починаються з язичництва, проходить через античність, східний світ Ша-
херезади і завершується «сталевим скоком», який фактично поставив крапку 
в образній динаміці сценічного простору, але відкрив безодню для ніщовіння, 
руйнації і духовної стагнації того сценізму, який формується після С. Дягілє-
ва стараннями С. Лифаря.

Музичний, хореографічний і сценографічний синтези є єдиним організмом 
і єдиною сценою, яку можна назвати рефлексом опери, а можна – рефлексом 
історичних катастроф, рефлексом могутніх драм, доль, зрушень, звершень 
і рефлексом одного великого «Я» художника-продюсера, що ніс вирок, фор-
мував естетичну помсту – сталевий скок пам’ятника Петру І, родичем якого 
вважав себе Сергій Дягілєв.
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СиНТЕЗ АНТРЕПРиЗЫ,  
ПРОДЮСЕРСТВА и РЕЖиССУРЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ДЯГиЛЕВА

статья посвящена определению роли художественного менеджмента в сезонах 
с. Дягилева. От традиционной антрепризы, которая в театре существовала на 
правах определенной синкретической деятельности, когда известные режиссеры 
отвечали за репертуарную политику, финансовые дела, подбор актерской труппы, 
до дифференциальной продюсерской деятельности, которая определяется опреде-
ленным кластером функций художественного менеджмента, возникает большая 
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дистанция в становлении функций опосредующей деятельности сценического про-
странства. Эта деятельность связана с созданием синтетического художествен-
ного произведения, где любая организационная функция становится рефреном 
стиля режиссуры. с. Дягилев был преимущественно менеджером, который задавал 
тип режиссуры в хореографии, сценической деятельности в целом.

Ключевые слова: сценическая культура, хореография, художественный мене-
джмент, антреприза, продюсерская деятельность, меценатство.
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SYNTHESIS OF ENTREPRISE,  
PRODUCTION AND DIRECTING  

IN THE WORKS OF SERGEY DYAGILEV

The article is devoted to defining the role of art management in S. Diaghilev’s seasons. 
From the traditional enterprise, which existed in the theater on the rights of a certain 
syncretic activity, when famous directors were responsible for repertoire policy, financial 
affairs, selection of the troupe, to differential production, which became a cluster of artis-
tic management, there is a long distance in the mediation stage space. This activity involves 
the creation of a synthetic work of art, where any organizational function is a refrain of 
the type and style of directing. S. Diaghilev was mainly a manager who set the type of 
directing in choreography, stage activities in general.

Keywords: stage culture, choreography, art management, enterprise, production activ-
ity, patronage.
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ГЕОПОЛІТиЧНА РОЛЬ УКРАЇНи

У статті розглядається геополітичне позиціонування України за умов форму-
вання багатополярної моделі світового порядку. Розкриваються основні чинники, 
що впливають на місце та роль України на сучасній геополітичній карті світу. те-
риторія України завжди знаходилася в центрі геополітичних подій. Україна на по-
чатку XXI ст. перебуває на широтній геополітичній осі, полюсами якої є європей-
ський союз і Російська федерація. Робиться висновок, що ефективне геополітичне 
позиціонування України на сучасному етапі – східний форпост західної демократич-
ної цивілізації, який протистоїть авторитарній загрозі зі сходу для всього колек-
тивного Заходу. європейський вибір України вимагає конкретизації та чіткого ви-
значення термінів вступу до єс як повноправного члена. в іншому випадку необхід-
но зробити перегляд геостратегічної доктрини в бік більшої суверенізації в рамках 
євроатлантичної цивілізації.

Ключові слова: Україна, геополітика, євроатлантична цивілізація, європейський 
союз, Російська федерація, модернізація.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної геополітичної ситуації в світі 
свідчить про те, що формується нова багатополярна модель світового устрою, 
у межах якої поряд із США з’являються нові центри сили: Китай, Європей-
© Поліщук І. О., 2022
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ський Союз, Індія, Бразилія, Росія тощо. Власні інтереси кожної з цих країн 
та міждержавних утворень є розбіжними в політичній, економічній, безпеко-
вій та інших сферах, що призводить до протистояння між ними і на світовому, 
і на регіональному рівнях, а як наслідок – до посилення світової нестабіль-
ності, розв’язання війн та збройних конфліктів [1, с. 50]. Як зазначає О. Кри-
вицька, «сучасний світ стрімко змінюється і загострює традиційні та по-
роджує нові загрози й виклики національній безпеці України, вимір яких 
залежатиме від глобалізаційних перетворень» [2, с. 133]. Україна як суве-
ренна держава опинилася у складній ситуації, коли швидкі зміни у світі 
потребують уточнення її місця і ролі за умов формування нової реальності 
[3]. Пострадянська трансформація України затягнулася (триває понад 30 
років), тому наш європейський вибір, який закріплено в Конституції, ви-
магає конкретизації та чіткого визначення термінів євроінтеграції або пере-
гляду геостратегічної доктрини в бік більшої суверенізації в рамках євроат-
лантичної цивілізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням геополітичних 
питань з різних сторін наразі займаються багато іноземних і вітчизняних 
учених. Так, відомий український геополітик професор В. О. Дергачов про-
понує, зокрема, геополітичну теорію Великих багатомірних просторів, ана-
лізує геополітичний код України, надає геополітичні прогнози тощо [4]. 
Ю. І. Шмаленко розглядає сутність геополітичних вчень українських дослід-
ників та геостратегію Української держави [5]. О. В. Дашевська розкриває 
геополітичний статус держави [6]. О. С. Вонсович розкриває безпековий ас-
пект України в геополітичному просторі Європи [7]. В. А. Булгаков визначає 
концептуальні засади геополітичних пріоритетів України [8]. А. С. Гальчин-
ський показує місце України на перехресті геополітичних інтересів провідних 
світових гравців [9]. М. Русанова здійснює критичний аналіз класичної гео-
політики як джерела створення імперій [10]. А. Ставицький показує вплив 
сучасних геополітичних викликів на економічну безпеку держави [11]. У той 
же час відкритим залишається питання геополітичної ролі України, геостра-
тегічної концепції нашої держави для визначення нашого геополітичного 
майбутнього.

Формулювання цілей. Метою цієї статті є визначення геополітичної ролі 
України на сучасному етапі та надання рекомендацій щодо посилення гео-
політичної позиції нашої держави.

Виклад основного матеріалу. Визначення геополітичної ролі України 
натепер є різноплановим у різних джерелах та у різних вчених різних країн.

Наведемо декілька з них. «Буферна зона», окраїна «руського світу», скла-
дова східно-слов’янської православної цивілізації («Откуда есть и пошла 
Русская земля»), «серце Європи», «брама Європи», «міст» між Європою та 
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Азією («Із варяг у греки»), «країна стратегічного транзиту», «цивілізаційне 
роздоріжжя», «геополітична вісь», «розколота країна», «сила стримування 
Росії» тощо. Усі ці визначення певною мірою передають різні аспекти гео-
політичного місця України здебільшого в історичному контексті.

Як зазначає С. Плохій, «розташована на західному краю Євразійського 
степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли 
«брама» зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупи-
нити іноземні навали зі сходу та заходу; коли ж вона була відчинена, як це 
найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Євро-
пою та Азією, сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями» [12, с. 23].

Для розуміння сучасного місця України на геополітичній карті світу необ-
хідно враховувати її екзистенційне значення для Росії, яка не може уявити 
своє буття та майбутнє без української складової. Цьому сприяє понад 300-річ-
ний період існування в спільній державі. На мій погляд, доволі точно передає 
логіку розсудів російської еліти І. Тодоров: «Протягом пострадянського пері-
оду Росія намагалася визначитися, чим їй слід бути: імперською силою, яку 
всі бояться, або країною, яка передусім турбується про добробут громадян. 
Президент В. Путін, здається, вирішив це питання на користь амбітної полі-
тики експансії. Процвітання – це добре, але до певного часу, адже воно на-
роджує людей, які незалежно мислять і які можуть шляхом голосування 
скинути свого правителя» [13, с. 293].

3б. Бжезінський цілком справедливо наголошував: «…те, що Україна згодом 
якимось чином буде «реінтегрованою», залишається предметом віри багатьох 
членів російської політичної еліти. У результаті, російський геополітичний та 
історичний сумнів у відокремленому статусі України недвозначно зіткнувся 
з американським переконанням, що імперська Росія не може бути демократич-
ною Росією» [14, с. 104]. Російське минуле для України ще тривалий час за-
лишатиметься вагомим чинником розвитку та перспективи, адже все одно ми 
будемо залишатися поруч, маючи найдовший спільний кордон та зв’язки.

Проміжне положення України зумовило надзвичайну різноманітність на-
шої природи. Якщо більшість європейських країн відзначаються одним при-
родним типом, то Україна має аж п’ять кліматично-рослинних зон: поліську, 
лісостепову, степову, гірську і середземноморську (на південному березі 
Криму). Три найбільші природні зони України вдало доповнюють одна одну. 
Кожна з них зумовлює цілком певний спосіб життя свого населення. Різниця 
природних умов підштовхує населення до контакту й обміну. Така взаємодія 
в масштабі цілої України фіксується ще з часів землеробської трипільської 
цивілізації і сучасних їй степових кочівників.

Історично інтереси України спрямовувалися не так на мало заселений Схід, 
як на густонаселену Європу. Пошук Україною свого місця в Європі є наскріз-
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ною домінантою нашої історії. Самим своїм розташуванням Україна прире-
чена на сильну зовнішню політику, на вироблення свідомої європейської гео-
стратегії. Стабільна Україна є гарантом безпеки в ключовій зоні, де стикаєть-
ся континентальна й середземноморська Європа. Колективний Захід має 
остаточно визнати Україну як частину євроатлантичної цивілізації, адже це 
підтверджує її історичне минуле, географічне розміщення, належність до 
культурних традицій європейської цивілізації, демографічний склад населен-
ня, можливості економічних зв’язків із країнами Європи.

Терени України завжди перебували в центрі геополітичних подій. Адже 
тут перетиналися й перетинаються основні геополітичні осі. Так називають 
держави, які через своє вразливе місцерозташування опинилися всередині 
активних впливів різних геополітичних центрів. До таких держав належить 
і Україна, яка на початку XXI ст. перебуває на широтній геополітичній осі, 
полюсами якої є Західна Європа (Європейський Союз) і Російська Федерація. 
При цьому на заході територія України безпосередньо прилягає до європей-
ських держав, які після розширення ЄС входять у найпотужніше інтеграційне 
угруповання світу. Крім того, поступово відбувається відродження традицій-
ної меридіональної осі – Балтійсько-Чорноморської [15, c. 64]. Отже, Україна 
лежить на перетині транспортних артерій, що з’єднують Захід і Схід, Північ 
і Південь Євразійського материка. А чорноморські порти створюють сприят-
ливі умови для безпосередніх зв’язків із країнами інших континентів.

Росія, як один із найбільших експортерів нафти та газу, саме використо-
вуючи газотранспортний важіль, зокрема будівництво нових газопроводів, 
прагне вирішити свої основні геополітичні завдання, головним з яких є праг-
нення позбавити Україну статусу транспортно-транзитної держави. Доміну-
ючі на сьогодні типи геополітичної свідомості не в змозі забезпечити 
об’єктивне сприйняття реальних викликів та запропонувати оптимальні ва-
ріанти розвитку, що загалом потребує виходу на нові геоментальні парадигми, 
у тому числі й у процесі творчого переосмислення національно-державниць-
ких ідей та принципів економічного націоналізму.

Багато дослідників стверджують, що всі біди України в XX ст. виникали 
тому, що уряди, які володіють геополітичними методиками, перемагали нас 
на міжнародній арені та намагалися втручатися в наші внутрішні справи. 
Просторове розміщення України дає їй право на визначення своєї специфічної 
геополітичної ролі – бути мостом, що поєднує країни Європи та Азії. Розміри 
території України (найбільша країна субконтиненту Європи), чисельність її 
населення (понад 40 млн осіб), природні ресурси (п’яте місце в світі за корис-
ними копалинами; перше місце за чорноземами – 70 % світових обсягів) 
у поєднанні з вигідним географічним положенням (торговий шлях «з варяг 
у греки»), демократична орієнтація політичного режиму (прагнення до волі 
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як національний імператив) дають нам право мати статус великої європейської 
держави з відповідною геополітичною поведінкою та геостратегічною орієн-
тацією. Україна є асоційованим членом Європейського Союзу, одним із най-
важливіших союзників ЄС на сході в рамках Європейської політики сусідства. 
Ідеться про програму «Східне партнерство». Україна разом з іншими постра-
дянськими країнами – Молдовою, Грузією, Азербайджаном розглядається ЄС 
як основний партнер серед колишніх республік СРСР.

Після російської анексії Кримської автономії та агресії 2014 р. на Сході 
України відбулися тектонічні зсуви у визначенні місця й ролі України в су-
часному світі. Багатовекторність у зовнішній політиці та негласний протек-
торат Росії змінилися на користь європейського вибору. Ідеться про цивіліза-
ційне повернення України в Європу. За оцінками багатьох західних та вітчиз-
няних аналітиків, Україна є лідером демократизації на пострадянському 
просторі (протягом 30 років незалежності в нас змінилося 6 президентів, для 
порівняння – у Росії за цей час було три президенти, у Білорусі – один пре-
зидент тощо).

Сьогодні відбувається стратегічний перехід України з пострадянського 
формату політики в європейський контекст. Головна мета – створення сильної 
сучасної держави європейського зразка. У геополітиці діє принцип: «Слабкість 
провокує, а сила застерігає». Геополітика – це справа сильних! Тому ми ніко-
ли не станемо суб’єктом геополітики, поки не побудуємо сильної конкурен-
тоздатної держави, мета діяльності якої – забезпечення гармонійного само-
бутнього розвитку українського народу. Це передбачає збереження та захист 
системи традиційних національних цінностей, заперечення яких ставить під 
питання саме існування нашого народу [16, с. 558–562]. Серед першочергових 
національних геополітичних інтересів України на сучасному етапі слід на-
звати: відбиття військової агресії Російської Федерації, відновлення миру, 
запобігання війні, гарантування зовнішнього та внутрішнього суверенітету, 
державної й територіальної цілісності, створення сучасної ефективної систе-
ми оборони й національної безпеки, налагодження постійних взаємокорисних 
зв’язків із ключовими міжнародними стратегічними партнерами: США, Ве-
ликою Британією, Канадою, Польщею, Німеччиною та ін. [17, c. 498–500].

На мій погляд, єдино можливе ефективне геополітичне позиціювання 
України на сучасному етапі – східний форпост західної демократичної циві-
лізації, який протистоїть авторитарній загрозі зі Сходу для всієї об’єднаної 
Європи. Стратегічна мета нашого транзиту полягає в тому, щоби з часом 
перетворитися на самодостатнього регіонального лідера Східної Європи. Це 
неможливо здійснити без вирішення декількох важливих завдань розвитку: 
істотне нарощування економічного потенціалу щонайменше втричі, вимаган-
ня для цього Плану Маршалла для України при залученні не менше 200 млрд 



174

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

доларів інвестицій; перехід від олігархічно-монопольної економіки до еконо-
міки народного капіталізму; ревізія карти корисних копалин для визначення 
реєстру стратегічних копалин для розвитку нової сучасної економіки; побу-
дова парламентської республіки європейського зразка, що дозволить прибра-
ти дуалізм влади та підвищити ефективність та прозорість державного управ-
ління; створення ефективного механізму рекрутингу державної та політичної 
еліти через побудову мережі елітних вишів; модернізація армії, створення 
сучасних ПВО та військово-морського флоту.

Висновки. Спільна з Росією історична спадщина для України ще тривалий 
час залишатиметься вагомим фактором розвитку та перспективи, адже все 
одно ми будемо залишатися поруч, маючи найдовший спільний кордон та 
зв’язки. Сьогодні відбувається стратегічний перехід України з пострадянсько-
го формату політики до європейської інтеграції. Головна мета – модернізація 
Української держави згідно з європейськими стандартами. Європейський 
вибір України, який закріплено в Конституції, вимагає конкретизації та чіт-
кого визначення термінів вступу до ЄС як повноправного члена. В іншому 
випадку необхідно зробити перегляд геостратегічної доктрини в бік більшої 
суверенізації в рамках євроатлантичної цивілізації. Ефективне геополітичне 
позиціювання України на сучасному етапі – східний форпост західної демо-
кратичної цивілізації, який протистоїть авторитарній загрозі зі Сходу для 
всього колективного Заходу.
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ГЕОПОЛиТиЧЕСКАЯ РОЛЬ УКРАиНи

в статье рассматривается геополитическое позиционирование Украины 
при формировании многополярной модели мирового порядка. Раскрываются 
основные факторы, влияющие на место и роль Украины на геополитической 
карте мира. территория Украины всегда находилась в центре геополитических 
событий. Украина в нач. XXI в. находится на широтной геополитической оси, 
полюсами которой являются европейский союз и Российская федерация. Де-
лается вывод, что эффективное геополитическое позиционирование Украины 
на современном этапе – восточный форпост западной демократической ци-
вилизации, противостоящий авторитарной угрозе с востока всему коллектив-
ному Западу. европейский выбор Украины требует конкретизации и четкого 
определения сроков вступления в ес как полноправного члена. в противном 
случае необходимо сделать пересмотр геостратегической доктрины в сторо-
ну большей суверенизации в рамках евроатлантической цивилизации.

Ключевые слова: Украина, геополитика, евроатлантическая цивилизация, 
европейский союз, Российская федерация, модернизация.
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GEOPOLITICAL ROLE OF UKRAINE

The article considers the geopolitical positioning of Ukraine under the conditions of 
formation of a multipolar model of the world order. The main factors influencing the place 
and role of Ukraine on the modern geopolitical map of the world are revealed. The territory 
of Ukraine has always been at the center of geopolitical events. Ukraine at the beginning 
XXI century is on the latitudinal geopolitical axis, the poles of which are the European 
Union and the Russian Federation. It is concluded that the effective geopolitical positioning 
of Ukraine at the present stage is the eastern outpost of Western democratic civilization, 
which resists the authoritarian threat from the East to the entire collective West. Ukraine’s 
European choice requires concretization and clear definition of the terms of accession to 
the EU as a full member. Otherwise, it is necessary to revise the geostrategic doctrine 
towards greater sovereignty within the framework of Euro-Atlantic civilization.
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Federation, modernization.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЛІТиЧНиХ АКТОРІВ  
У НОВиХ МЕДІА ДЕРЖАВ ІЗ ПЕРЕХІДНиМи  

ТА АВТОРиТАРНиМи РЕЖиМАМи  
(НА ПРиКЛАДІ УКРАЇНи ТА РФ)

У статті пропонуються критерії для розмежування політичних дискурсів у дер-
жавах із перехідним (Україна) та авторитарним (Рф) режимами. Матеріалом для 
дослідження стали телеграм-канали провідних ЗМІ цих держав (дописи за осінь 
2021 р.). формальний аналіз політичного контенту показав, що політичні актори 
в Україні є набагато більш активними, вони постійно присутні в новинах, генерують 
контент для нових медіа тощо. Натомість у Рф така ситуація не спостерігаєть-
ся. аналіз складу політичних акторів, що входять до трійки найпопулярніших, по-
казав також, що значною є відмінність у присутності першої особи держави: 
Зеленський в українських каналах з’являвся у 8,9–38,8 % дописів, Путін у російських – 
у 2,3–5,5 % дописів. також різнилася приналежність політичних акторів. 
в Україні переважали вітчизняні політики, у прокремлівських каналах – зарубіжні, 
що може свідчити про постійні спроби переключати увагу підписників на зовнішні 
загрози. також спостерігається різниця за фреймами «скандали» та «діяльність».

Ключові слова: політичний дискурс, політичний режим, телеграм, політичний 
контент, політичні актори.

Постановка проблеми. Телеграм-канали є відносно новим і дуже зручним 
інструментом для поширення політичних меседжів і в деяких випадках здатні 
суттєвим чином вплинути на формування політичного дискурсу в країні [1, с. 26]. 
Так, телеграм-канал «Нехта» фактично став самостійним політичним гравцем 
під час білоруських протестів у 2020 р., інформуючи мільйони підписників про 
перебіг подій, поширюючи альтернативну до офіційної інформації картинку, 
мобілізуючи громадян тощо. Активно розвиваються телеграм-канали в Україні 
та РФ. Серед них як анонімні, так і офіційні майданчики, які все частіше вико-
ристовуються як зброя в політичній боротьбі. Отже, для сучасної політичної 
науки важливо вивчати контент цих каналів, встановлювати особливості сучас-
ного політичного дискурсу, який продовжує трансформуватися в середовищі 
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нових медіа [2, с. 166–167]. Так, у цьому дослідженні ми вирішили порівняти 
репрезентацію політичних акторів у телеграм-каналах України та РФ, для того 
щоб зрозуміти, чи є принципова різниця в тому, як генерується політичний контент 
у цих державах. А також – у підсумку – визначити, якими є особливості політич-
них дискурсів України та РФ, що постійно трансформуються в середовищі нових 
медіа. Адже якими б безмежними не були можливості телеграм-каналів та інших 
соцмереж, політичний дискурс все одно визначає те, яким буде контент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нові медіа дають політичним 
акторам безпрецедентні можливості для впливу на громадську думку, мобілізації 
прихильників тощо. І оскільки за часів нових медіа вже немає посередника між 
аудиторією та політичним актором, то кожен політик, чиновник, партія або уряд 
може формувати довкола своєї діяльності мережу прихильників і поширювати ті 
меседжі, які вважає за потрібне. Так, згідно з каскадною моделлю Р. Ентмана та 
Н. Ушер [3], у США кожна партія має свою аудиторію, при цьому ці аудиторії 
мало пов’язані між собою. Відповідно, ті повідомлення, які отримує аудиторія 
«демократів», не доходять до аудиторії «республіканців» та «незалежних». Така 
ситуація, а також феномен вибіркового уникнення [4] та «бульбашка» фільтрів 
[5] призводить до того, що мережеві аудиторії живуть кожна у власній реальнос-
ті. Отже, на сьогодні дуже важливо аналізувати ці реальності з точки зору репре-
зентації у них політичних акторів, а також пропонувати нові критерії для вимі-
рювання комунікативної активності в державах різних типів.

Вивчення впливу телеграму на сучасну політичну комунікацію знаходить-
ся ще на початкових етапах, однак при цьому науковці визнають можливість 
серйозного впливу цієї платформи на формування політичної реальності. Так, 
Р. Роджерз аналізує цю мережу, вивчаючи феномен «деплатфомінгу» – мож-
ливості видаляти акаунти певних користувачів, у тому числі й політичних 
акторів, за порушення правил певної платформи. Таким чином, цифрова 
платформа може здійснювати селекцію дописувачів та контенту. Р. Роджерз 
зазначає, що правила телеграму не є настільки жорсткими, як у випадку, на-
приклад, фейсбуку чи інстаграму. Тож існує ризик того, що небезпечний 
контент (заклики до екстремізму, наприклад) поширюватиметься через цю 
платформу. Проте все ж він побачив, що телеграм найчастіше використовуєть-
ся для того, щоб періодично транслювати короткі дописи в публічних каналах 
без закликів до насильства [6, р. 226]. Серед переваг соціальної мережі назива-
ють те, що вона пропонує користувачам open-source-платформу поки що без 
реклами та без плати за користування, чіткий, швидкий інтерфейс, але най-
більше – безпеку для користувача [7, р. 909]. Також було визначено, що телеграм 
має деякі відмінності від інших соцмереж: так, користувачі рідко використову-
ють можливість тегування. Тож ця мережа може ще більше роз’єднувати мере-
жеві аудиторії, ніж інші платформи (фейсбук чи інстаграм, до прикладу).
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Телеграм може використовуватися для мобілізації протестних рухів (напри-
клад, у Гонконзі), але й екстремістські групи також можуть працювати з ним 
[8]. Із його допомогою поширюються теорії змови [9]. Проблемою можуть також 
бути боти, які можуть порушувати права людини, наприклад, збираючи при-
ватну інформацію про користувачів [10]. Дослідники вивчають також, як авто-
ритарні держави намагаються блокувати телеграм як платформу, яка не пого-
джується упроваджувати техніки стеження за користувачами [11]. Примітним 
є кейс РФ, де телеграм на офіційному рівні вважається нелегальним, при цьому 
з 2018 р. робляться спроби блокувати його, але на неофіційному рівні російська 
влада намагається активно використовувати соцмережу для політичної комуні-
кації, впливу на громадську думку та моніторингу суспільних настроїв. Напри-
клад, свій телеграм-канал мають прессекретар В. Путіна Д. Пєсков, Слідчий 
комітет, партія «Единая Россия» [12, р. 98]. Так само дослідження телеграм-
каналів в Ірані під час передвиборчої кампанії у 2017 р. показало, що генерований 
користувачами контент частіше підтримує і посилює, ніж ставить під питання 
домінуючі дискурси влади [13, р. 88]. Багато є досліджень історичного характеру, 
де вивчається контекст виникнення цієї мережі. Н. Маречал характеризує теле-
грам так: «…кібер-лібертаріанський проєкт у традиціях шифрпанку» [10, р. 5029]. 
Це означає, що користувачі мають бути вільні в тому, щоб слідувати своїм інте-
ресам та смакам онлайн і бути впевненими у своїй індивідуальній автономії.

Отже, на сьогодні вивченими є питання історії появи соціальної мережі, 
її особливостей, деякі кейси (використання телеграму під час протестних 
акцій), існування соціальної мережі в державах з авторитарними режимами. 
А от питання політичного контенту все ж не охоплено достатньо. У цьому 
плані можна відзначити хіба що моніторинги соціальних мереж, які в Украї-
ні здійснюють професійні медійні організації [14–16]. Але тут найбільш 
важливими видаються питання маніпуляцій: поширення контенту з ознаками 
політичної замовності та пропаганди [17, с. 263–269].

Формулювання цілей. Саме тому в цьому дослідженні ми здійснимо ком-
паративний аналіз політичного контенту в мережі телеграм. Метою буде ви-
значити особливості цифрового політичного дискурсу України та РФ у ре-
зультаті аналізу контенту телеграм-каналів провідних ЗМІ цих країн і запро-
понувати критерії для розмежування дискурсів держав з авторитарними та 
перехідними режимами. Завдання дослідження:

зібрати та здійснити формальний аналіз політичного контенту найбільш 
популярних ЗМІ України та РФ різних типів;

здійснити компаративний аналіз репрезентації політичних акторів 
у дописах;

виявити відмінності в складі найпопулярніших політичних акторів у ЗМІ, 
визначити спільні та відмінні риси у представленості політичних акторів за-
лежно від типу ЗМІ та типу політичного режиму;
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проаналізувати та порівняти використання фреймів щодо першої особи 
держави (комунікація, діяльність, зустрічі, скандали).

Період дослідження – осінь 2021 р., яка була насичена політичними поді-
ями в обидвох країнах. Для України – це відставка спікера Верховної Ради, 
замах на радника президента, «вагнергейт», ухвалення «закону про олігархів», 
протистояння між Офісом президента та Р. Ахметовим тощо. Для РФ – ви-
бори до Держдуми, публікація відеоматеріалів про тортури в російських 
в’язницях, вручення Нобелівської премії редактору видання «Новая газета» 
Дмитру Муратову, самоізоляція Путіна через ковід, включення деяких ЗМІ та 
громадських організацій до складу так званих «іноагентів».

Медіа, які бралися до аналізу, – це телеграм-канали найпопулярніших сайтів 
ЗМІ різних типів власності, що оновлюються не рідше п’яти разів на день: 
«Обозреватель» (належить політику та підприємцю М. Бродському); «Цензор.
нет» (очолює журналіст Ю. Бутусов); LIGA.net (гендиректором групи компа-
ній «ЛІГА» та «СЕО Ligamedia» є Дмитро Бондаренко, а заснована група 
Мариною та Сергієм Бондаренками ще в 1991 р.) [18]; «Новое время» (очолює 
журналіст В. Сич, інвестор – бізнесмен Т. Фіала); «РИА Новости» (контрольо-
ване державою ЗМІ, власник «Россия сегодня»), «Лента.ру» (видання, власник 
«Rambler media group»); «Новая газета» (76 % акцій належить колективу, 14 % 
колишньому депутату Держдуми Лебедєву, 10 % – М. Горбачову [19]).

Матеріалом дослідження стали дописи телеграм-каналів цих ЗМІ. Спочатку 
експортувалася історія каналу, потім через відповідні html-теги виявлялися до-
писи. Так, було виявлено 2298 («Обозреватель»), 975 («Цензор.нет»), 915 («Но-
вое время»), 18944 («РИА Новости»), 6150 («Лента.ру»), 4176 («Новая газета») 
дописів. Після цього проводився контент-аналіз. Одиницями аналізу були назви 
політичних акторів, що вживалися в заголовках дописів (політики, громадянські 
активісти, журналісти, експерти, чиновники, політичні партії, установи тощо). 
Для здійснення комп’ютерного аналізу укладався словник цих акторів. Та на 
виході укладався рейтинг згадуваності політиків / політичних інститутів та 
аналізувався склад політичних акторів, які увійшли до топ-10. Для роботи ви-
користовувалася програма find_political_actors.py (мова Python) (детальніший 
опис роботи цієї програми [20]). Після цього проводився аналіз фреймів – також 
за допомогою комп’ютерного аналізу. Спочатку укладався словник найтиповіших 
ситуацій, у яких зображувалася перша особа держави. Такими фреймами / ситу-
аціями стали: візити / участь у заходах, комунікація / заяви, діяльність, сканда-
ли. Для кожної з цих ситуацій укладався словник виразів, що допомагав вияви-
ти фрейм (назви форматів заходів, дієслова на позначення комунікації, діяль-
ності, вирази, що свідчили про скандали). І в результаті вираховувався відсоток 
згадок того або іншого фрейму щодо кількості згадок першої особи держави.

Виклад основного матеріалу. Компаративний аналіз репрезентації полі-
тичних акторів показує різницю між українськими та російськими телеграм-
каналами незалежно від форми власності (рис. 1).
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Рис. 1. Репрезентація найбільш популярних політичних акторів  
у телеграм-каналах українських та російських ЗМІ

Так, ми бачимо, що присутність десятки найпопулярніших політичних 
акторів у телеграм-каналах українських ЗМІ в цілому вища, ніж у випадку 
російських. Особливо це видно на каналі «Цензор.нет», натомість «Обозре-
ватель» та «Новое время» значно відстають. І показники деяких місяців на-
ближаються до показників російської «Новой газеты», яка сповідує опозицій-
ні до нинішньої російської влади погляди. Тим часом для прокремлівських 
РІА та Лента.ру показник значно нижчий. Така картина свідчить про більш 
закритий характер політичного дискурсу в РФ, де постійна присутність по-
літичних акторів у новинах нових медіа не є настільки важливою, як в Укра-
їні. Так, в РФ, судячи із аналізу, не так багато впізнаваних політиків, прізвища 
яких могли б привернути увагу підписників телеграм-каналів. Тому переваж-
на більшість новин створюється без згадки про них або ж у текстах присутні 
епізодичні політичні актори.

Ось один із прикладів такого повідомлення із телеграм-каналу «РИА Ново-
сти»: «Росія та Білорусь сьогодні переходять на постійні знижені («комфортні») 
тарифи на роумінг. Оператори зв’язку ще близько року тому почали тестувати нову 
тарифікацію в роумінгу: ставка інтерконнекта знизилася у 20 разів – з 30 центів 
до 1,5 цента за хвилину. Нагадаємо, що сторони мають намір зовсім скасувати 
роумінг – і зробити це планували ще рік тому, але терміни були переглянуті».

Тут не є важливою участь певних компаній або ж персон, які стали ньюз-
мейкерами, хоча йдеться про позитивну новину: більш дешеві послуги. На-
томість фігурують назви країн. В Україні ж, як правило, подібні тексти по-
даються як заслуга певних політичних сил, компаній. Для того щоб впливати 
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на громадську думку, на виборців. Ось приклад повідомлення із телеграм-
каналу «Цензор.нет»: «Зеленський поставив мету звільнити Донбас і Крим 
до 2030 року, – “слугам” презентували стратегію. У Трускавці народним де-
путатам з фракції “Слуга народу” презентували цілі на 20–30 років. “Яка наша 
загальна мета? У 2030 році Україна відновила свої суверенні кордони і стала 
розвиненою економікою”, – сказано у презентації. Як вам такі терміни реалі-
зації?». Тут, навпаки, новина подається через присутність у ній провідних 
політичних фігур: Зеленського та його партії, нібито тільки завдяки яким буде 
досягнуто цих цілей.

Подивімося тепер на склад найбільш популярних політичних акторів 
(табл. 1).

таблиця 1
Склад найбільш популярних політичних акторів  

у телеграм-каналах України та РФ
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Тут ми бачимо чітку різницю в репрезентації перших осіб держави: 
значно більша увага в українських телеграм-каналах (8,9–38,8 %), ніж 
у російських (2,3–5,5 %). При цьому у випадку телеграм-каналу «Новой 
газеты» Путін взагалі не виходить на першу позицію і з’являється на 
третій тільки одного разу – у жовтні. Це підтверджує наші попередні 
спостереження щодо особливостей присутності політичних акторів 
в українському та російському політичних дискурсах, але й дозволяє 
стверджувати, що ця присутність різна, залежно від політики самого 
телеграм-каналу. Якщо у випадку прокремлівських ЗМІ увага до прези-
дента найвища, але в цілому увага до політичних акторів незначна, то 
у випадку опозиційних медіа ситуація інша. Більший відсоток присут-
ності політиків та політичних інститутів пов’язано з тим, що медіа ак-
тивно висвітлюють переслідування активістів та опозиціонерів, органі-
зацій: це видно через найбільш популярні назви (Слідчий комітет, 
Мін’юст, рішенням якого організації включаються до складу «іноагентів», 
«Меморіал» – організація, яку збираються закрити, Навальний). І для 
опозиційного видання ці проблеми видаються більш важливими, ніж ді-
яльність влади (тобто ми можемо припускати, що в авторитарних держа-
вах функції незалежних ЗМІ дещо змінюються: контролю та критиці 
влади приділяється менша увага, ніж питанням дотримання прав людини, 
переслідуванням тощо). Хіба що в місяць виборів до Держдуми (вере-
сень) картина інша. Також прокремлівські медіа більше зосереджені на 
міжнародній політиці, ніж на внутрішній (у випадку РІА на другій-третій 
позиції постійно присутнє МЗС, а в жовтні-листопаді ще й зарубіжна 
компанія та самопроголошений президент Білорусі). Подібний підхід 
свідчить про намагання переключити увагу підписників із внутрішніх 
проблем на зовніші загрози (зазначимо також, що схожі тенденції ми 
спостерігали у випадку російських ЗМІ упродовж тривалого періоду часу 
[21, c. 154]. Натомість в українських медіа найбільше представлено вну-
трішню політику: найчастіше згадуються президент, пропрезидентська 
партія, парламент, що свідчить про те, що ці політичні інститути постій-
но генерують інформаційні приводи, для того щоб бути присутніми в ін-
формаційному полі. А ЗМІ намагаються контролювати їхню діяльність. 
Хоча тут мусимо зазначити, що до топ-політиків та політичних сил не 
входять опозиціонери, що раніше було важливою рисою українського 
політичного дискурсу.

Звернімо тепер увагу на результати аналізу фреймів (рис. 2).
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Рис. 2. Аналіз фреймів у телеграм-каналах України та РФ

Тут суттєву різницю між телеграм-каналами бачимо тільки для двох 
фреймів. Так, зрозуміло, що українські медіа у випадку більш відкритої 
політичної системи пишуть про скандали, пов’язані з першою особою 
держави, набагато частіше (у середньому – вдесятеро). Однак тут цікаво, 
що опозиційний російський ЗМІ у цьому плані нічим не відрізняється від 
прокремлівських за показником. При цьому усі три російські медіа більше 
зосереджені на висвітленні діяльності президента (підписання указів, роз-
поряджень, вираженні співчуттів, народженнях тощо), натомість для укра-
їнських медіа це є менш важливим.

Різниця між іншими двома фреймами не є настільки очевидною. У ви-
падку висвітлення заяв президента найактивнішим є телеграм-канал 
«РИА Новости», який можемо характеризувати як «рупор» Кремля (біль-
ше 70 % контенту). Також більший показник має й інше прокремлівське 
видання – «Лента». Опозиційне російське видання та українські ЗМІ 
зосереджені на цьому менше, хоча все ж увага до заяв є високою – до 
60 % випадків.

Цікавою є також ситуація з висвітленням візитів та участю в заходах. 
Тут на першому місці знову «РИА Новости», що говорить про намагання 
видання ретельно відстежувати активність першої особи держави в усіх 
напрямках, окрім скандалів. А також ще раз підтверджує наше спостере-
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ження про зосередженість телеграм-каналу саме на міжнародному порядку 
денному. Так, телеграм-канал намагається показати Путіна світовим лідером, 
який нібито вирішує всі важливі глобальні проблеми, постійно комунікує з 
лідерами країн світу тощо. Менш активні в цьому решта російських видань. 
Натомість для українських медіа характерний інший підхід. Тут найменше 
уваги візитам / заходам за участю президента приділив «Цензор». Хоча все 
ж, якщо аналізувати висвітлення конкретних подій, то найпопулярнішим 
для всіх трьох українських видань був пресмарафон Зеленського в кінці 
листопада. А от російські медіа висвітлювали зустрічі та перемовини Путі-
на. Це також свідчить про різні особливості дискурсів: більш протокольний 
підхід, що не передбачає обміну думками із суспільством у висвітленні за-
ходів російськими ЗМІ. І більш відкритий для українських.

Висновки. Отже, наше дослідження показало, що здебільшого політичний 
контент в Україні та РФ генерується по-різному, хоча деякі схожі риси також 
вдалося знайти. Тому, використовуючи дані аналізу (контент-аналіз та аналіз 
фреймів), можна визначити особливості політичних дискурсів України та РФ 
і запропонувати критерії для розмежування дискурсів цих держав, а також 
держав зі схожими політичними режимами.

Формальний аналіз політичного контенту телеграм-каналів найпопуляр-
ніших ЗМІ України та РФ різних типів показав, що є значна відмінність між 
прокремлівськими ЗМІ та українськими виданнями, незалежно від форми 
власності (залежні чи незалежні). Так, політичні актори нашої країни є на-
багато більш активними, вони постійно присутні у новинах, генерують контент 
для нових медіа тощо. Натомість у РФ в умовах авторитарного режиму така 
ситуація не спостерігається. Офіційні особи, які є найпопулярнішими для цих 
каналів, створюють інформаційні приводи не так часто. Однак для каналу 
опозиційного російського ЗМІ є відмінність: там активність політичних ак-
торів значно вища. Тож у подальших дослідженнях було б важливо дослідити 
це питання.

Аналіз складу політичних акторів, що входять до трійки найпопулярніших, 
показав також, що значною є відмінність у присутності першої особи держа-
ви: Зеленський в українських каналах з’являвся у 8,9–38,8 % дописів, Путін 
у російських – у 2,3–5,5 % дописів. Також різнилася приналежність політич-
них акторів. В Україні переважали вітчизняні політики, у прокремлівських 
каналах – зарубіжні, що може свідчити про постійні спроби переключати 
увагу підписників на зовнішні загрози. І замовчувати проблеми внутрішньої 
політики. Тут, знову ж таки, є різниця з опозиційним російським телеграм-
каналом. Там найбільше писали про політичні переслідування, згадуючи як 
опозиціонерів, так і силові структури та політичні інститути, на яких покла-
дено репресивну функцію.
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Аналіз фреймів дав змогу показати як схожі, так і відмінні риси. Так, ми 
побачили, що за фреймом «комунікація / заяви» та «візити / заходи» різниця 
між українськими та російськими телеграм-каналами не настільки очевидна. 
Це може свідчити про те, що телеграм-канали, як і онлайн-ЗМІ є значно за-
лежними від такого типу контенту, який поширюється, як правило, пресслуж-
бами. Тож у подальших дослідженнях було б важливим знайти відмінності 
саме в цьому напрямку.

А от якщо говорити про інші два фрейми, то більш разючою є відмінність 
у фреймі «скандали». Російські телеграм-канали, незалежно від власника, 
не пишуть про це. Навіть опозиційне видання має низький показник – на 
рівні прокремлівських. Це може свідчити про зміну в пріоритетах суспільних 
функцій ЗМІ в авторитарних державах: контроль та критика влади не є най-
важливішим. Натомість більше пишуть про проблеми з дотриманням прав 
людини. Натомість в Україні в середньому кожну п’яту згадку присвячено 
саме скандалам.

Також різною є увага до фрейму «діяльність». Тут більш активними 
є російські телеграм-канали, що знову ж таки є свідченням більш закритої 
політичної системи, у якій непросто отримувати інформацію про першу 
особу держави, тож видання просто передруковують «протокольні» матері-
али про підписання указів, нагородження героїв тощо. Для України це 
є менш характерним.

Таким чином, наше дослідження показало, що є чіткі критерії для розме-
жування політичних дискурсів у державах із перехідним (Україна) та авто-
ритарним (РФ) режимами. Це значно більша активність політичних акторів 
для держав першого типу, у тому числі для першої особи. Також спостеріга-
ється різний підхід до селекції політичних акторів: вітчизняні для держав 
першого типу, зарубіжні – для другого. Є відмінності й у фреймах: фрейм 
«скандал» найбільше представлений також для держав першого типу, фрейм 
«діяльність» – для держав другого. Однак у подальших дослідженнях варто 
детальніше з’ясувати характер репрезентації політичних акторів для опози-
ційних видань у державах другого типу.
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РЕПРЕЗЕНТАЦиЯ ПОЛиТиЧЕСКиХ АКТОРОВ  
В НОВЫХ МЕДиА ГОСУДАРСТВ С ПЕРЕХОДНЫМи 

и АВТОРиТАРНЫМи РЕЖиМАМи  
(НА ПРиМЕРЕ УКРАиНЫ и РФ)

в статье предлагаются критерии для различения политических дискурсов 
в государствах с переходным (Украина) и авторитарным (Рф) режимами. Мате-
риалом для исследования стали телеграмм-каналы ведущих сМИ этих государств 
(тексты за осень 2021 г.). формальный анализ политического контента показал, 
что политические акторы в Украине гораздо активнее, они постоянно присут-
ствуют в новостях, генерируют контент для новых медиа и т.д. в то же время 
в Рф такая ситуация не наблюдается. анализ состава политических акторов, 
входящих в тройку самых популярных, показал также, что существует значи-
тельное различие в присутствии первого лица государства: Зеленский в украинских 
каналах появлялся в 8,9–38,8 % сообщений, Путин в российских – в 2,3–5,5 % со-
общений. также отличалась принадлежность политических акторов. в Украине 
преобладали отечественные политики, в прокремлевских каналах – зарубежные, 
что может свидетельствовать о постоянных попытках переключать внимание 
подписчиков на внешние угрозы. также наблюдается разница по фреймам «скан-
далы» и «деятельность».

Ключевые слова: политический дискурс, политический режим, телеграмм, по-
литический контент, политические актори.
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POLITICAL ACTORS REPRESENTATION  
IN NEW MЕDIA OF THE STATES  

WITH TRANSITIONAL AND AUTHORITATIVE REGIMES  
(CASES OF UKRAINE AND RUSSIA)

The criteria for political discourses differentiation in the states of transitional (Ukraine) 
and authoritative (Russia) regimes are proposed in the paper. Material for the research is 
Telegram-channels of the states’ leading mass media (posts for Autumn 2021). In the po-
litical discourses different activity of political actors and different approach for the actors 
selection is defined. Formal analysis of political content has shown that political actors in 
Ukraine are much more active, they are constantly present in the news, generate content 
for new media etc. Instead, in Russia such a situation is not observed. Analysis of the list 
of the most popular political actors also showed that there is a significant difference in the 
presence of the presidents: Zelenskyy appeared in Ukrainian channels in 8.9–38.8 % of 
posts, Putin in Russian in 2.3–5.5 % of posts. The affiliation of political actors also dif-
fered. In Ukraine domestic politicians dominated, while pro-Kremlin channels gave pref-
erence to foreign ones, which may indicate constant attempts to divert subscribers’ atten-
tion to external threats. There is also a difference in the frames of “scandals” and “ac-
tivities”.

Keywords: political discourse, political regime, Telegram, political content, political 
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LINGUISTIC ANALYSIS OF UKRAINIAN PRESIDENT 
VOLODYMYR ZELENSKYYʼS POLITICAL RHETORIC: 

STRATEGIES & TACTICS

The purpose of the study is to characterize the discursive strategies and tactics of 
the Ukraineʼs President V. Zelenskyy. V. Zelenskyyʼs political discourse is mainly deter-
mined by the strategy for increase and the strategy of theatricality. The strategy for in-
crease is used to create a positive mental space around oneself and oneʼs political force, 
so it is implemented through the tactics of analysis-“plus”, which involves analyzing the 
political situation without explicit approval of oneʼs contribution, with gratitude to or-
dinary citizens. The strategy of theatricality is realized through the tactics of cooperation, 
which explains the intention to identify with the people. Techniques here are the use of 
vocatives-ethnonyms and the inclusive pronoun “we”, which participate in the construc-
tion of “we-discourse” and “the communitization of responsibility”; reduced everyday 
communication in the format of storytelling; translingual speech practice. The tactics 
of irony is manifested in the use of irony against political opponents in order to self-
position and create a “manipulative discourse of the positive”. V. Zelenskyyʼs presiden-
tial discourse is a complex speech formation, the characteristic features of which are: 
the format of reduced everyday communication in addressing the Ukrainian people; 
intention to show solidarity with the people in solving common problems; representation 
of the values of the youth linguistic community; dissemination of public messages through 
social networks; actualization in speech of physiological and social needs of people; 
performative function of irony.

Keywords: political discourse, strategy for increase, strategy of theatricality, “we-
discourse”, tactics of cooperation, tactics of irony, tactics of analysis-“plus”.
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Problem setting. One of the functions of a person’s language, like any other 
productive activity (in this case, products in the form of written or spoken text), is 
the function of influence. It is the one that is of particular interest to researchers 
and is considered from different points of view and in different contexts by linguists, 
sociolinguists, psycholinguists, psychologists, sociologists, political scientists, etc. 
The suggestive component literally becomes an air of political communication, 
without which it simply cannot exist and be successful.

Analysis of recent research and publications. Researchersʼ interest in the 
problems of political communication, which is manifested in a large number of 
publications devoted to various aspects of this topic [1–12], testifies not only to the 
theoretical significance of this field of knowledge, but also to the demand for results 
in many applied contexts related to the interests of entire states and individuals.

In the context of the formation of a qualitatively new geopolitical system, the 
development of the information society, the emergence of new threats in a rapidly 
changing world, special attention is paid to the figure of a political leader as the 
most influential communicator in the political world, awareness of how his verbal 
picture of the world is formed and improved, how it affects the use of various ver-
bal strategies, tactics and techniques to ensure a conceptive and persuasive influence 
on his surroundings, opponents and associates, ordinary citizens of the country 
[13-19]. A political leader like Homo loquens is not an abstract, average reference 
native speaker, but a specific individuality immersed in the discourse that shapes 
the goal, the plan of verbal actions, the behavior in the discourse.

Of course, the most influential political leader in the presidential, presidential-
parliamentary and even parliamentary-presidential republics is the president. 
Therefore, it is quite understandable that the task, which in 1979 set itself the 
American Association of Speech Communication – to investigate the presidential 
rhetoric as a means by which the president of the United States uses his power to 
govern the nation, to develop and communicate a strategic course for the develop-
ment of the country, and to build popular support for it. In the American tradition, 
the subject of presidential rhetoricʼs research is the study of the genres of presiden-
tial discourse with the research of certain presidential speeches, rhetorical move-
ments, speechmaking processes, the nature of presidential rhetoric and ethics, 
modern political language on the perception of new reality, social and political 
problems, politicians and influences of the present-day and the future [20–23]. 
Moreover, the study of the genres of presidential rhetoric is focused on comparing 
the statements of different presidents in similar situations, on the same topic and 
for different categories of listeners [24, p. 20].

It should be noted that in Ukrainian science there is a lack of thorough research 
of presidential discourse, and occasional studies in this field are mainly focused on 
identifying the specifics of implementation of the verbal influence in the discursive 
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practice of American presidents. Therefore, the relevance of our research is moti-
vated by the need to study the rhetorical practice of Ukrainian presidents.

The purpose of the article is to describe the political discourse of President of 
Ukraine Volodymyr Zelenskyy in the first year of cadence. The specific objectives 
of the proposed study are the analysis of those discourse strategies and specific 
tactics of the current President of Ukraine, which are the explication of a certain 
cognitive model and serve as the implementation of speech influence.

Paper main body. In the process of sociolinguistic research, a set of methods 
was used, which is due to the complexity and versatility of the Ukrainian Presidentʼs 
speech activity.

First, discourse analysis was used to identify both verbal components (combina-
tion of speech marks, their distribution in speech) and pragmatic factors (situations 
of speech and perception, study of the context of a communicative event, commu-
nicative and pragmatic settings of the president). Michel Foucault, the founder of 
the cratological theory of discourse, who interpreted discourse as a powerful re-
source of power, said: “There is no power without rational use of discourse about 
the truth, which manifests itself in power, moves in the power and acts with the 
help of it. Under the influence of power, we are doomed to produce truth and can 
use power only through the production of truth” [25, p. 43]. Therefore, discursive 
analysis was used to understand how the president produces the truth and com-
municates it to the people through his discursive strategies and tactics.

Secondly, cognitive analysis was used to explain how peopleʼs knowledge about 
the world, including the political world, modern society and peopleʼs place in it, 
and how Homo loquens formed a verbal picture of the world, is revealed in the 
structures of language. Thanks to it, studying concepts, frames and metaphorical 
wordings, we tried to identify mental schemes or cognitive models, which form the 
basis of the presidentʼs discursive strategies in a particular speech.

Third, by exploring the conceptual space of presidential discourse, we tried to 
find out what concepts constitute the center and periphery of the worldview, what is 
the content of basic political concepts and how they change over time, taking into 
account the possible lacunarity of the concept or its individual components. The 
ideal model for the implementation of conceptual analysis, according to O. Seliva-
nova, is “a mental-psychonetic complex based on the synergetic supersystem of intel-
ligence, on the conceptual and engram nature of memory, quantum-wave ability of 
encoding and transcoding of information by the human brain” [26, p. 197].

Fourthly, any text is a product of mental processes, as it contains one or more 
intents of different conjugation. Due to the content analysis we tried to find out the 
approach senses of speeches, intentions and goals, which influence the presidential 
discourse, determining the choice of this or that strategy, as well as the tactics of 
verbal influence, that are inaccessible with other types of analysis.
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Political discourse is aimed at creating a certain reality that verbalizes the ap-
propriate mentality and is organized in a special way depending on the intensities 
of Homo loquens as a carrier of power. This virtual political reality, especially in 
the modern post-truth era, impresses with its extraordinary full-bloodedness and 
ability to intercede in peopleʼs minds the real practice of social and political com-
munication. No doubt, the aim of political discourse has always been domination 
in the political space, discrediting the opponents, winning the approval of the au-
thoritarian party. Thus, the political reality, which is constructed by political dis-
course, not only reflects the way of interpreting the social reality and represents the 
ideological position of the spokesperson, but also actively forms in the minds of 
people the desired social and political image of the world and the patterns of their 
social and political activity.

The discursive practice of the head political leader of the country – the president, 
who creates a system of interpretation of political reality in the name of the state, 
thereby offering official ideology and specifying politically correct activity for the 
recipients, is extremely important and demanding. Presidential discourse must be 
aimed at ensuring public consolidation and solving domestic problems, as well as 
at coping with the challenges of the modern world, which can pose a threat to na-
tional security. In the current solution the formation of social and political identity 
of the citizens of the country depends on successful communicative practice of the 
president of the country.

Political discourse involves using speech strategies as a set of planned 
producerʼs moves aimed at achieving the goal. In the process of implementing 
the strategy various tactics are used, i.e. specific speech acts necessary at the 
appropriate stage of deployment of the speech strategy. Any tactics, in turn, is 
carried out by means of techniques – ways of creating a text or an individual 
statement using the appropriate lexical means and syntactic constructions. The 
classification of strategies of verbal influence, carried out according to different 
criteria by many researchers, can be limited in principle by two main options 
(as done by the Netherlandish linguist Tion Adrianus van Dijk [27]: the strat-
egy of positive self-presentation (based on the desire of the addressee of the 
message “to maximize the significance of the own status” [9, p. 52] and the 
strategy of negative representation of the opponent (aimed at discrediting the 
political opponent and destabilizing his position in the political arena). Besides 
this subset of speech influence’s strategies Olga Mihaljova adds the strategy of 
theatricality, which is focused on performativity of political discourse, on the 
peopleʼs perception of political reality as a kind of spectacle, which is played 
specially for them. Thus, we believe that O. Mihaljovaʼs classification is the 
most thorough, because it describes all possible strategies, as well as tactics of 
speech influence.
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In our opinion, Volodymyr Zelenskyy exploits mainly the positive “strategy for 
increase” (according to Mihaljovaʼs terminology) and the strategy of theatricality, 
which were chosen by him as the leading ones during the election campaign and 
continue to define (more or less consistently) his political discourse as the President 
of Ukraine. The main intension of the speech strategies in the context of political 
rhetoric of President V. Zelenskyy, from our point of view, is harmonization of 
communication with the citizens of Ukraine, namely the increase of communicative 
and performative acts, which maximally contribute to the elimination of cognitive 
contradictions of the assessment of the political situation. It should be added that 
the strategy of theatricality could not fail to be used by the Ukrainian President due 
to his past experience as an actor and successful entertainment manager, therefore, 
it is actively and productively implemented with the help of tested tactics and speech 
influence techniques.

1. The strategy for increase
1.1. The analysis-“plus” tactics. Using the verbal strategy for increase, V. Zel-

enskyy tends to create “positive mental space” [9, p. 57] around himself and the 
political party he has brought into power, emphasizing the constructive and vital 
role of the new political force. Most often the President uses the tactics of im-
plicit positive analysis in his speeches (or, according to the classification of O. Mi-
haljova, analysis-“plus” tactics), which implies a fact-based analysis of the situation, 
which involves an implicit expression of the positive attitude of the producer of the 
statement to the situation under consideration. Without any pompous wordiness, 
as well as speech clichés, using wordy expressive means and trying to maintain the 
format of reduced casual communication with the Ukrainian people, the President 
tells the latter about the changes initiated by the government and the plans that have 
been implemented. This is a speech, not a statement or a report, so the distance 
between the communicants (the President and his people) in this case is reduced 
and the conditions of communication are intimated. We can say that V. Zelenskyy 
became the first Ukrainian president who “managed to explain politics to Ukraini-
ans better than all deputies and presidents in 28 years” [28]. Not being a political 
expert and admitting it explicitly (“I went to the presidency without any political 
experience...” [29, 2020, March 4], the Ukrainian President is practicing in the eyes 
of his people, together with them and sometimes with them, while absolutely rec-
ognizing the mistakes and asking for support, which insanely ensures high ratings 
of his own popularity.

We will analyze the content of the presidential speeches related to the corona-
virus pandemic. Throughout the spring months of 2020, starting with the appeal on 
March 13 for measures against the spread of the coronavirus in Ukraine, President 
Zelenskyy addressed his people regularly, several times a week. The analysis-“plus” 
tactics is used here through the fixation of the actions of the authorities to prevent 
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the spread of the disease and to help the population fight it: “we have received...”, 
“we have intervened...”, “we are working on this...”, “the cargo from China has 
arrived”, “sufficient supply of medical facilities is being decided...” etc. However, 
the producer of the statement in all contexts is kept from a positive assessment of 
the measures listed by him: he is limited to the position of the registrar of positive 
changes, moreover, practically avoids negative judgments regarding the actions of 
the previous government, which (unsuccessfully, by implicit assessment) imple-
mented medical reform. Instead, in all his appeals, V. Zelenskyy expresses gratitude 
to all those ordinary people who helped in confronting a dangerous disease, for 
example:

I am grateful to the Ukrainian border guards... I am grateful to our military in 
eastern Ukraine... I am grateful to our ambassadors and diplomats... Our police-
men and national guards... I am grateful to socially responsible businesses and our 
volunteers... The taxi services that provided free transport for the doctors to work... 
[29, 2020, March 23].

In this context the significance of the contribution of ordinary citizens of the 
country to the fight against the spread of coronavirus (the President is also grateful 
to them for their compliance with quarantine conditions) is evident, although, in-
sanely, there is an implicit embarrassment of the Ze-authorities’ actions.

2. The strategy of theatricality
2.1. The tactics of cooperation. The strategy of theatricality is realized in the 

political discourse of V. Zelenskyy mainly through the tactics of cooperation. 
Ukrainian President mainly through the tactics of cooperation, i.e. “this method of 
appealing to the addressee, through which the speaker constructs the image of the 
latter, appealing to those ideas and values, which he (in the opinion of the speaker) 
is” [9, p. 63]. The tactics of cooperation used by President V. Zelenskyy and which, 
in fact, ensured his victory in the elections, are manifested significantly in all pub-
lic speeches of the politician, demonstrating his intention to identify himself with 
the people, to be in solidarity with them in solving common problems, to reveal 
almost family ties with every citizen of the country he has the honor to lead. A sig-
nificant role in creating a positive image of the President as “his own guy”, “native 
of the people”, who perfectly understands and feels all the problems of the latter, 
was played purposefully created thanks to the successful marketing strategy of 
V. Zelenskyy and his team media content – the series “Servant of the People”, which 
dedicated the Ukrainian people to all the subtleties and intricacies of Ukrainian 
politics. Masterfully filmed and significantly broadcasted on domestic TV, the film 
prepared the future electorate of V. Zelenskyy for the natural acceptance of the 
unprecedented event in the political life of Ukraine – the phenomenon of the 
president finding an ordinary person, a crossed schoolteacher, who has no experi-
ence in political administration. Voters and later supporters of the newly elected 
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President inertly perceived (and most continue to perceive) V. Zelenskyy as his 
movie hero V. Holoborodko – a simple, but principled and honest politician, who 
hates corruption, is not afraid of change and knows exactly how to be a real “servant 
of the people” in his high position of power.

2.1.1. The technique of creating “we-discourse”. Let us consider in detail 
the tactics of cooperation. One of the techniques of its implementation is the 
vocatives used by the President in his public speeches addressed to the citizens 
of the country. “Dear Ukrainians!” is the most frequently used in the speeches of 
the acting president: of the 40 speeches we have analyzed, it is used 30 times (for 
comparison: “Dear ladies and gentlemen!” – 5 times, “Dear citizens!” – 3 times, 
“Dear compatriots!” – 1 time, “Hello everyone!” – 1 time). In addition to the fact 
that this form of address to the citizens of their country contains an expressive 
component (expression of a friendly, warm attitude), it also plays an important 
role in the design of the so-called “we-discourse”, which “has an expression in 
integration strategies with any social group that closely correlates with the 
nomination strategies” [30, p. 79]. Analyzing the use of the vocative with a group 
relation (in our context it is the ethnonym “Ukrainians”) in the context of the 
verbal techniques of creating “we-discourse”, the researcher points out the irre-
versible connection of the latter with the notion of nation as a universal value in 
the political life [30]. The frequency of use of this very kind of address by 
President V. Zelenskyy is strategically conditioned: its referential juxtaposition 
with the “basic operator in the social classification system” as well as an impor-
tant “element of the political and symbolic-ideological order” [31] provides the 
“identification” of the recipients of expression with the Ukrainian people and 
consolidates this nomination on the level of ideology. In addition, the call “Ukrai-
nians” realizes the function of integration and positive experience of belonging 
to the Ukrainian people of all those who consider themselves Ukrainians regard-
less of the territory of residence and citizenship.

2.1.2. The technique of “translingual creativity”. The peculiarity of 
V. Zelenskyyʼs political discourse is based on the intention to use the everyday 
language in the communication with the listenersʼ audience, orienting in this way 
(both purposefully and unconsciously, as a carrier of everyday consciousness) on 
the functioning of the world view in the everyday social practice. It should be 
noted that the use of the live practice of the people allowed the Ukrainian President 
to arouse interest to his person in the traditionally most inert part of the electorate – 
the youth – already at the stage of the election campaign. Similar to Barack Obama, 
who was called the “youth president” and two-thirds of Americans aged 18-29 
voted for him, Zelenskyy also gained the support of young people under 30, among 
whom he received 57 % of the votes. The high media mobility of the acting presi-
dent together with the creation of content in a (youthful) auditorium provided (and 
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provide) his adequate understanding of it. In this context, we would like to point 
out the characteristic of V. Zelenskyyʼs “translingual creativity”, which represents 
the value orientations of young “linguistic community as the most sensitive to 
external influences and able to creatively put themselves to the potential of both 
own and foreign languages” [32, p. 142], for example:

Such is the Ukrainian doing business [29, 2019, September 13]; These are not 
informational drives that are “on-trend” or “off-trend”. These are peopleʼs lives 
[29, 2020, February 15]; Customs should collect not likes on Facebook, but funds 
to the state treasury [29, 2020, March 4]; Fakes about it spread much faster from 
the virus [29, 2020, March 18]; In difficult times for the country to engage in po-
litical hype – in fact equal to looting [29, 2020, March 23]; ... the first draft of 
changes got into the public space” [29, 2020, March 29]; I say this to every hater 
who considered it his sacred duty to write abomination against Ukrainian teachers 
[29, 2020, April 10]; You can post as many happy memes as you like about guar-
antees of security of the Budapest Memorandum, but it will not return our territo-
ries, Ukraine is already becoming a world IT-hub [29, 2020, January 20].

Therefore, the free service (as well as maintenance) by the hybrid translingual 
discourse relevant to the most progressive part of the Ukrainian society provides 
the acting president with the necessary level of “solidarization” with his electorate.

2.1.3. The technique for communicating with citizens through social media. 
Here we should also pay attention to the ways of content distribution, which is 
mostly used by V. Zelenskyy and which, in fact, ensured his victory in the elections. 
We are talking about the dissemination of public messages by the President through 
social networks against his opponents, who needed the help of mass media for this 
purpose. The American researcher C. Harris calls it a “social media strategy” and 
presidents B. Obama and D. Trump, who actively used this strategy, are “social 
media presidents” [33]. As for V. Zelenskyy, both during the elections and after 
coming to power, he was a leader in changing the logistics of political communica-
tion, making social networks rather than traditional mass media a tool of “delivery” 
of the necessary content to the addressee. “Instagram for Zelenskyy was like a twit-
ter for Trump”, says Ukrainian philosopher and journalist Volodymyr Yermolenko, 
one of the authors of the “Internews-Ukraine” study on the role of social media in 
the 2019 elections. “Zelenskyy not only won in Instagram, he defeated his oppo-
nents: 80 percent of the political publications on this platform were about him, he 
broke the barriers between politics and showbiz”, says V. Yermolenko [34]. One 
can argue about how important offline and online media are today in supplying 
information to the public by the state authorities. However, the fact that V. Zelen-
skyy is a new type of politicians, who are becoming “virtual” in the sense that 
communication with the people is established without mediators, using Internet 
channels and messengers, is irrefutable. It is known that the acting president com-
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municates with the audience through his YouTube channel, Instagram and Facebook 
(through which he broadcasted most of the electoral content). This form of political 
communication saves time on “delivery” of information to recipients, allows mak-
ing content interactive, and ensures “personal involvement in the authorʼs produc-
tion of information and visual products” [35, p. 13], and most importantly – to give 
without filters media, from the first person understandable answers to complex 
questions. The research of the Ukrainian Agency for Strategic Communications 
and Reputation Management RMA “Communicating the President of Ukraine on 
Facebook and Instagram as compared to foreign leaders”, conducted at the begin-
ning of 2020, is very interesting. At that time, compared to 41 leaders of Euro-
pean countries (without Belarus and Russia), the U.S. and Canada, V. Zelenskyy 
“came in second place with more than 9 million followers… The number of his 
followers exceeds the total number of followers of Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau (3.3 million), French President Emmanuel Macron (1.6 million) 
and German Chancellor Angela Merkel (1.1 million)” [36]. The first place at that 
time was taken by U.S. President Donald Trump (17.3 million followers). Current 
data allows us to say that the President of Ukraine remains in the second place 
for the number of followers in Instagram (9.3 million), just behind the first 
American president Joe Biden (18 million). According to the results of the survey, 
V. Zelenskyy wins the rating of the heads of states in terms of the ratio of the 
number of followers to the number of followers in the country (83.64 %). Given 
the change in the number of Instagram users in Ukraine as of the end of 2020 
(14 million), the percentage to the number of V. Zelenskyyʼs followers will be 66 %. 
In our opinion, this may indicate that the priority in this rating still remains with 
the Ukrainian President. According to the RMA agency, “Volodymyr Zelenskyyʼs 
indicator can be explained by his media popularity, which he achieved during his 
artistic career, as well as systematic work with campaigning in social networks 
during the 2019 presidential election” [36].

2.1.4. The technique for actualization of people’s actual needs in the speech. 
The tactics of cooperation are also used by the President V. Zelenskyy through the 
adoption of a focus on life values – that is, actualization in the speech of physio-
logical, security and social needs of people (health, family, housing, salary, per-
sonal security, etc.). The guarantor not only shows awareness of what worries the 
Ukrainian people in his daily ordinary life, but also promises concrete assistance. 
When the President says that only those “who have never had a child in a standard 
hospital” witness improvements in medicine [29, 2019, February 20], the recipients 
of this statement believe that he must have treated his child in such a hospital, and 
he has witnessed firsthand the presence of problems in the health care sector. Thus, 
the President, without taking upon himself the responsibility to operate with abstract 
notions of patriotism or community, at the same time appeals to the innermost feel-
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ings of any person – love for his child and desire to always protect him. The tender-
ness toward your own little son, in whom the President is learning to see the world 
from a new perspective, extends to the younger generation of todayʼs Ukraine: in 
his speeches V. Zelenskyy constantly talks about his desire to leave a livable coun-
try for the next generation, for example:

We have a lot of hard work ahead of us – to build Ukraine, which we want to 
pass on to our children [29, 2020, February 1]; We must promise ourselves that we 
will pass on a new country to the next generation” [29, 2020, February 28].

In a speech on the Independence Day of Ukraine 2020, the President used the 
reception of a detailed comparison, also based on family values: the mother-child 
relationship is compared with the relations between Ukraine and its citizens:

I think the main thing for every mother is the happiness of her children. The 
most important thing is that her children, Ukrainian citizens, are healthy. Today 
we are doing everything possible to stop the coronavirus in Ukraine... I also think 
every mom wants her kids not to quarrel. We are all children of Ukraine. And donʼt 
give anyone a chance to divide us ... Every mother wants her children to always be 
at home. Unfortunately, Donetsk, Luhansk and Crimea are missing at our family 
table today. But weʼre doing everything we can to make the day come, and theyʼre 
back... [29, 2020, August 24].

And finally, the format of the Presidentʼs New Yearʼs greeting was chosen to 
communicate with the children, for whom the appropriate format of storytelling was 
created and they were given the opportunity to express their wishes and to promise 
(personally by a guarantor) to fulfill them. Such active exploitation of the topic of 
almost kinship with Ukrainians forms a tangible narrative of the “father of the nation”, 
who cares, advises, protects against adversity, educates and quarrels his children.

2.1.5. The technique of joint responsibility for a good perspective. The tactics 
of cooperation are used in political discourse of V. Zelenskyy through the technique 
of joint responsibility for a good perspective. The President is consistent with the 
idea that only productive activity of each citizen for the good of the state determines 
its well-being and prosperity, for example:

This is a joint struggle where we will win only together [29, 2020, March 26]; 
We are all guarding democratic values and freedoms [29, 2020, April 7]; Today is 
a situation where each of us can save the lives of people around us [29, 2020, April 
27]; Each of us should be an integral part of a single army – and only then will we 
defeat the disease [29, 2020, May 13]; Who should make the development of each 
region? Just you. To the owner of his land. Because Ukraine is you. Ukraine starts 
with you. All yours. Your home, yard, street, village or city, your region, and there-
fore your country” [29, 2020, August 24].

The modern domestic researcher Olena Chorna defines this technique as “the 
communitization of responsibility”, that is, “forming in the minds of the audience 
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the idea that not only the authorities are responsible for the well-being of the state, 
but also every citizen of the country” [37, p. 14]. Although, according to O. Chor-
na, “politics want “to communitize” and to share with the addressee mainly prob-
lems, failures and responsibility for unpopular steps” [37, p. 14], we believe that 
the use of this technique in the context of political discourse of V. Zelenskyy is 
conditioned by another intension – tolerance of differences: “We are different. But 
equal. We are different. But relatives” [29, 2020, August 24] and initiate a sense of 
“Ukraine in itself”, i.e. the perception of the troubles and joys of its neighbors and 
daughters as the own experience of each citizen, for example:

...this is our common dream. But we also have common pain. Each of us died 
in Donbas. Every day we lose each of us. And each of us is a displaced person... 
And each of us is a worker... [29, 2019, May 20]; With the whole country we were 
cutting coupons and watching “The Rich also Cry”... With the whole country we 
were scraping the record height – 6 meters and 14 centimeters... With the whole 
country we made the giants of game football tremble... With the whole country, from 
Donetsk to Karpaty, we flew to the stars with Leonid Kadeniuk and rejoiced when 
“Shche ne vmerla Ukrainy…” sounded for the first time in history in the open 
space... With the whole country, on the internet and near television screens, we 
were riveted to the news from the east... [29, 2019, August 24].

In this way, the President tries to create the widest possible circle of spiritual 
involvement, in which Ukrainian citizens will exchange vital energy and jointly 
experience defeats and victories, “regardless of age, gender, religion” [29, 2019, 
August 24]. In this way, the President also includes himself, demonstrating to every 
Ukrainian his intimacy, “homeliness”, “normality” and, accordingly, his duty and 
vocation to take responsibility for the fate of the country he led.

As we can see from all the above examples, linguistically “we-discourse”, cre-
ated by President V. Zelenskyy due to tactics of cooperation, is expedated through 
the frequency use of the inclusive pronoun “we”. The latter is expressed in the 
formula “we” = “me + you (recipients)”, and thus it correlates with the speaker and 
his whole audience, i.e. “the Ukrainians”, to whom the acting president is con-
stantly addressing.

2.2. The irony tactics. In the context of the above it is worth characterizing 
another tactic of speech influence used by the President in the process of realization 
of the strategy of theatricality – the irony tactics. We have stated that V. Zelenskyy 
practically does not subject his political opponents to poor attacks, and if they do 
fall into the focus of critical analysis, they receive an ironic assessment similar to 
the practice of the “95th quarter”, for example:

We have constantly heard about the economic leap, but there is an impression 
that the economy has taken overclocking, stumbled and risks passing face to face 
on the ground [29, 2020, March 4]; Under the new mechanism, some hospitals will 
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have enough money except for a door lock and a poster: ‘We have closed. Stay 
strong. Good luck [29, 2020, February 4]; The point is that a virus has become ac-
tive in some political parties and it has been sitting in them for the last 28 years. 
This virus is called “slyness” [29, 2020, February 6]; We all started to get sick. It 
turned out that there was not much in the hospitals and pharmacies. Why? Simply, 
some people lost their sense of smell long before the “kovid” [29, 2020, March 31].

We can see that in the above examples (as well as in all other similar cases) the 
criticism of the opponents in the aspect of political rhetoric of the acting Ukrainian 
president is carried out in the form of well-intended ironic mockery, and not an 
outright sarcastic mockery. At the same time, the function of irony is non-aggressive 
(when the speech act is aimed at destroying the image of a certain person), but 
rather performative: it is the self-presentation of the author of the statement, his 
positive self-positioning as a person with a sense of humor, erudite and smart, the 
main means of successful speech influence of which in his “pre-presidential” time 
was the humor itself. Therefore, we do not believe that a negative assessment is 
a necessary component of irony in the context of V. Zelenskyyʼs political discourse. 
Rather, we accept the opinion of those researchers (such as Iryna Shkytska) who 
consider irony to be a component of “positive manipulative discourse” because, 
being ironic towards his political opponents, V. Zelenskyy demonstrates by this 
both his desire to avoid aggressive opposition and his implicit recognition that he 
does not have enough political experience to be able to successfully criticize his 
opponents.

Conclusions. Thus, we can make a conclusion that the political discourse of 
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is represented mainly by two strategies: 
for increase and theatricality, the main intensions of which are the harmonization 
of communication with the citizens of the country and the maximum elimination 
of cognitive contradictions in assessing the political situation. Speech influence 
tactics that implement the above strategies are mainly tactics of implicit positive 
analysis, cooperation and irony. A direct manifestation of the use of these tactics is 
a whole range of verbal applications of the intentions of the head of state, i.e. the 
use of specific language tools which are used to construct the body of discourse in 
order, in turn, to generate political reality. Our research has shown that the presi-
dential discourse of V. Zelenskyy is a complex and richly varied verbal creation, 
the characteristic features of which are: the format of reduced daily communication 
in addressing the Ukrainian people; the intention to identify oneself with the people, 
to cooperate with them in solving common problems, to reveal a near-family con-
nection with every citizen; the representation of value orientations of the young 
linguistic culture; expansion of public messages by means of social media; actual-
ization of people’s physiological, security and social needs in the speech; acceptance 
of joint responsibility for a good perspective; performative function of irony.
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Президента Украины в. Зеленского. Политический дискурс в. Зеленского во многом 
определяют стратегия на повышение и стратегия театральности. стратегия 
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на повышение используется для создания позитивного ментального пространства 
вокруг себя и своей политической силы, поэтому она реализуется с помощью так-
тики анализ-«плюс», предусматривающей разбор политической ситуации без 
эксплицитного одобрения собственных достижений. стратегия театральности 
реализуется с помощью тактики кооперации, эксплицирующей намерение ото-
ждествить себя с народом. Приемами здесь являются использование вокативов-
этнонимов и инклюзивного местоимения «мы», участвующих в конструировании 
«мы-дискурса» и «обобществлении» ответственности; сниженное повседневное 
общение в формате сторителлинга; транслингвальная речевая практика. такти-
ка иронизирования проявляется в использовании относительно политических оп-
понентов иронии с целью самопозиционирования и создания «манипулятивного 
дискурса позитива».

Ключевые слова: политический дискурс, стратегия на повышение, стратегия 
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Problem setting. One of the key issues of modern sociology of warfare is the 
study of the features of a new stage of warfare – hybrid wars. It can be noted that 
while the military theorists of the early twentieth century discussed new forms of 
warfare focusing on the use of new technological developments of the armed 
forces, the focus was shifted to the use of information technologies at the beginning 
of the 21st century. Sociological concepts of modern wars emphasize the change 
in the subjects of military conflicts and strategies for establishing control. In the 
broadest sense, researchers define the new type of war as “nonlinear”, but today 
there is no single approach to the interpretation of this concept. International legal 
documents and doctrinal documents of the leading countries of the world do not 
define this concept officially [1, p. 49].

Recent research and publications analysis. М. Тrеbіn is one of the first Ukrai-
nian researchers who defined the hybrid warfare as the combination of a guerrilla 
fighting and a civil war, insurgency and terrorism, the main characters of which are 
irregular military formations, militants, criminal gangs, international terrorist net-
works, intelligence services of foreign states, private military companies, military 
contingents of international organizations [2, p. 366]. He thinks that that throughout 
the hybrid war, the greatest attention is paid to information warfare, where the main 
active participants are the media and the Internet; the information warfare carried 
out throughout the hybrid war is aimed at destroying the spiritual world of the na-
tions and peoples against whom the war is being fought [2, p. 367-370].

The phenomenon of hybrid warfare, historical prerequisites and features of such 
a conflict, its components, and stages of development were first considered by 
F. Hoffman [3], who is thought to be the founder of the concept of hybrid warfare 
that is the problem studied by the modern political science. Scientific works by 
S. C. Williamson [4] and N. Frier, a professor at Peacekeeping and Stability Op-
erations Institute, U.S. Army War College [5], that focus on the analysis of the 
fourth generation wars and network-centric warfare, should also be mentioned. US 
Vice Admiral A. Cebrowski and J. Garstka [6] analyse hybrid threats and chal-
lenges in terms of US defence strategy in their works.

Considering modern warfare, the works of named researchers, politicians, histo-
rians, and theorists who study the issues of war and peace such as Z. Brzezinski, 
О. Bogdanov, L. Hart, V. Gorbulin, О. Dz’oban’, H. Kissinger, S. Kurginyan, V. Man-
dragelya, S. Mann, J. Nye, G. Pocheptsov, І. Ruschenko, М. Senchenko, V. Serebry-
annikov, V. Slipchenko, V. Smolyanyuk, A. Toffler, М. Тrebin, and others should be 
mentioned. The main attention in these works is paid to the military and information 
aspects, however, the sociological aspects are not studied. Generally, it should be 
emphasized that scientific literature sources do not highlight the sociological aspects 
of modern hybrid wars. So, there is a need for further research of the hybrid warfare 
essence to develop effective strategies to counter such threats for Ukraine.
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Paper objective. The goal of the article is to reveal some sociological aspects 
of modern hybrid warfare.

Paper main body. Modern wars are not declared and, in general, the lines be-
tween peace and war are becoming blurred. In such wars, the importance of non-
military solutions increases, the ratio between non-military and military means 
during a hybrid war is 4-to-1. This actualizes the use of “soft power”, a fairly broad 
concept that is used to refer to various instruments of pressure on a sovereign 
country without the use of weapons.

J. Nye understands “the soft power” as the capability of a nation to achieve the 
desired results within the international relations by persuading, but not by forcing 
or imposing violence, which is typical for “hard power”. “Soft power” acts by 
encouraging others to follow (or seeking their consent to follow) certain standards 
of behaviour and institutions in the international arena, which results in achieving 
the desired result without actual forcing [7, р. 21].

Using “soft power” in modern international relations is advantageous because 
no weapons are used, which is much more prestigious and profitable for the state 
than using the tools of “hard power”. That is why even great states strive to in-
clude “soft power” in their arsenal. V. Gorbatenko notes that “soft power” has 
more flexible instruments that are directed at supporting various economic proj-
ects and opening new promising markets. Soft power covers the issues of energy 
and food security, problems related to global climate change, cooperation in the 
field of science and technology, cultural and humanitarian ties, support of com-
patriots abroad, programs of assistance to developing countries, and proving 
humanitarian aid [8, p. 27–28].

The main channels for implementing the policy of “soft power” are public di-
plomacy, foreign cultural policy (foreign cultural strategy, cultural diplomacy, 
development of foreign cultural policy), information policy (including the use of 
social networks and other innovative media resources), international educational 
policy, networking humanitarian interaction (high humanitarian technologies, 
revolutions), financial and economic instruments (attracting investment into the 
country, access to the economic infrastructure of the recipient country), export of 
products for the masses (cinema, music, show business) [9, p. 203].

J. Nye defines public diplomacy as one of the most effective tools for building 
up the potential of soft power. The purpose of public diplomacy, first of all, is to 
promote the national interests of the state and ensure its national security by study-
ing foreign public opinion, informing the external audience about their own policies, 
and influencing those who form this opinion [10].

“Soft power” is an important element in the foreign policy of many countries 
of the world – the USA, China, the countries of the European Union, Canada, Rus-
sia, Japan. Of course, each country has its own national approaches to the imple-
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mentation of this element and uses different instruments of “soft power”, taking 
into account the political and economic conditions, as well as socio-cultural char-
acteristics.

Researchers also believe that mass culture has the greatest influential potential 
in the context of soft power. Mass (popular) culture should be entertaining, acces-
sible, and meet the needs of most people. Television and social networks are tools 
for promoting mass culture. It is through them that society receives information 
about the leading states and outsiders. Thus, the “soft power” of one state affects 
other countries due to the attractiveness of education, culture, values, language, 
religion, public diplomacy, and ideology [11, p. 113]. J. Nye believes that the cam-
paign for hearts and minds in the global information age is becoming more burning 
than ever before. “Soft power” comes from the attractiveness of the culture, po-
litical ideals, and state policy of the country. When a country’s policy is recognized 
as legitimate, then its capacity for soft influence increases.

“Soft power” includes a whole range of tools of interdependence – the dynamism 
of the economy, the social cohesion of society, its focus on the perception of new 
information, inclusion in the system of international communications, the univer-
sality and attractiveness of the cultural and ideological values of a particular soci-
ety and the professionalism of diplomats [12, p. 84].

From the point of view of sociological theory, the course of events at the stage 
of “soft power” contains the signs of social technologies of a certain type. The 
theory of social technology is a kind of special sociological theories, developed, of 
course, for the benefit of humanity. The idea was to effectively use sociological 
expertise to guide social processes. Over the past decades, there were a lot of theo-
retical works on the essence and ways of developing social technologies. І. Ruschen-
ko says that “sociologists have always seen in this direction an opportunity to step 
from the acknowledgment of social reality to the construction of the social world. 
The hopes were quite “promising”, at least no one considered it possible to turn the 
idea of technology against the social order. Although, on the other hand, everything 
can be rationalized and technologized: war, crime, prostitution, corruption, and so 
on” [13, p. 37].

Social technologies are a set of means and methods of purposeful impact on 
social processes, people’s lives and actions, that enable obtaining the most signifi-
cant results with a limited amount of social and economic resources, and ensuring 
the selection and implementation of the most optimal ways to streamline, harmo-
nize, preserve or transform social objects according to the necessary parameters. 
Social technologies are used to manage people, social phenomena, social actions, 
and social systems. Depending on the hierarchy of social systems, actions, and 
phenomena, three groups of technologies are singled out as follows: macrotechnol-
ogy (global) – managing society and its main spheres; mesotechnology – managing 
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regional structures, public institutions, organizations; microtechnology – managing 
small groups of people and self-organization of the individual [14, p. 73].

Social technology is the reasonable standardization of separate or corporate 
agents’ actions, which ensures the effective achievement of the set goals. The word 
“effective” is meant either as a definite (unconditional) achievement of the goal, or 
a reduction in costs, implementation time, or the maximum increase in the final 
effect. In practice, charitable or volunteer activities, admission to higher educa-
tional institutions, the electoral process, conscription, and much more aspects are 
technologized. Technology is an alternative to chaos, entropy, uncertainty. There 
are two forms of social development: the program containing stages, operations, 
procedures, means of activity; the activity built according to the program. If the 
program is hidden, the activity is visual and can be the object of analysis.

I. Ruschenko proposes to introduce into scientific circulation the concept of 
“disruptive social technology” (DST), which is a specific type of social technology 
aimed at creating “chaos” and artificially promoting the scenario of “para-revolu-
tion” on the enemy’s territory. DST should direct “soft power” to achieve tactical 
and strategic military goals and are built so that they can apply massive and a kind 
of “peaceful” protest actions against using weapons that stab in the enemy’s back, 
so to say [13, p. 37].

DST requires three types of resources: social resources – corporate subjects and 
individuals who are involved in mass actions and social processes on the appoint-
ed day; financing – money, most often in the form of cash, although today bank 
payment cards and other means of non-cash payments are used; organizational 
resources – “leaders”, prepared social networks, databases of people who can be 
quickly involved in planning actions, patterns of operational communication and 
notification, and so on. Media resource is constant “brainwashing” and psycho-
logical weaponry, it is of independent significance and is a compulsory DST com-
ponent. The resource is needed to keep the mass consciousness on the “right toes”. 
Thus, taking over the media space is a strategic goal of hybrid warfare [13, p. 39].

Each DST has one or several critical points where there is a transition to a cer-
tain new phase of events. Prompt intervention in the chain of events, destruction 
of the aggressor’s plans at a critical point destroys the entire combination. Unlike 
revolutionary events, when the masses cross a certain limit of conformism, are 
abnormally excited and ready for self-sacrifice (this is one of the so-called myster-
ies of a real revolution), the tactics of “controlled chaos” [14] is based on artifi-
cially created temporary groups of activists; their fervour might end at any time 
when the pre-set scenario is faced with unforeseen circumstances or reasonable and 
vigorous resistance.

The aggressor considers the use of the “controlled chaos” tactics with the use 
of PST as a significant advantage over the tactics of earlier warfare generations. 
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Events take place on the enemy territory including in the deep rear, therefore, the 
influence of the government of the victim country is simultaneously paralyzed over 
vast territories; there exists an opportunity to enter the fortress without storming 
the walls, metaphorically speaking, but through the gate, opened by the “fifth col-
umn”. There is a real opportunity to use the human and economic resources of the 
regions that are not destroyed by military actions but captured with the help of “soft 
power” to continue the war including by military means. War is not declared but 
the thesis about the civil war is emphasized by the controlled media, which is 
a significant plus for the aggressor who supposedly respects international law and 
can even play the role of a “peacemaker”. The victim-country finds itself in a stale-
mate because it has to declare war even if it avoids it.

Expanding the ideas of I. Ruschenko, we can add that when using the technol-
ogy of “controlled chaos”, significant success can be achieved when using organi-
zational weapons [15].

In the context of the sociological aspect, the organisational weapons are based 
and made up of special technologies of the organizational management reflexion. 
They are ordered sets of methods (models, programs, strategies, procedures, forms) 
to implement constantly improving management decisions, to introduce innova-
tions, support information, ideological and other necessary structural links, to recruit 
and train personnel, to plan, report, monitor, and so on.

Since the basis of any organizational system is made up of people whose ac-
tivities are motivated by physiological, social, and informational needs, the produc-
tive, correctly calculated use of organisational weapons within a certain organiza-
tional environment (primarily by power structures) influence directly not only on 
the security level of the state organizational system but on its very existence. 
A long-term destructive massive informational and moral and psychological impact 
on the consciousness of each society member creates a real threat to the existence 
of the nation as a result of the transformation of the main worldview, cultural and 
ideological attitudes, that is, changes in the internal organizational environment 
that determines the country life system.

The action of organisational weapons is aimed at the representatives of social 
groups and institutions who directly or indirectly participate in long-term and short-
term guidance of population behaviour. Managing elite, creative intellectuals, edu-
cators, teachers, well-known cultural and moral authorities of the state – they are 
the objects of organisational weapons impact.

People’s behaviour is significantly influenced not only by people who are pro-
moted by the media but also by “shadow authorities” who also fall into the sphere 
of planning actions of organisational weapons. A separate area is creating new 
subjects to be used as organisational weapons in the form of subcultures, non-tra-
ditional confessions, alternative educational structures. Educational resources de-
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serve special mention since they involve introducing new disciplines, reforming of 
curricula and syllabi in educational institutions and establishing new educational 
institutions in a target country to create a positive image of the country-aggressor. 
We earlier highlighted that educational means have increasingly been the subjects 
of organisational weapons since they can make a significant positive impact on the 
ideological orientation of the elite and society of a target country since the activities 
of the country-aggressor in the international arena might seem constructive [16].

Thus, using organisational weapons is a way of activating a pathological system 
within the functional system of the target state, where the pathological system 
absorbs the carrier resources to get developed. A feature of the pathological system 
(the use of organisational weapons) is that it affects the functional system of soci-
ety, primarily from the outside, from a hierarchically higher power level of the 
systemic organization. Moreover, traditional forms of scientific observation cannot 
always notice the use of organisational weapons and cannot understand them 
within the framework of the traditional logic of everyday knowledge. Destruction 
as the influence of organisational weapons is aimed at achieving results that lie in 
the “value system” of the initiator of these resources usage.

The maximum effect of the use of organisational weapons is achieved in net-
worked societies [17]. M. Castells understands the networked society as a dy-
namic and open system. The network in modern society acts as a building mate-
rial for organizing people’s joint activities and also represents a structure that ignores 
boundaries. M. Castells thinks that “it is networks that constitute the new social 
morphology of our societies, and spreading the “network” logic greatly affects the 
course and result of processes related to production, everyday life, culture, and 
power” [18].

G. Voitovich emphasizes that a feature of the network, unlike all other forms of 
organizational structure, is that it does not have clearly defined centres and bound-
aries. It is the network as the main form of organization of the modern world order 
that is a flexible system of situational connections that are formed between the 
subjects of the global space, which makes it possible to establish a new social 
structure that characterizes the variability and mobility of the development of the 
modern world. That is, we are talking about the level of social self-organization, 
which ensures the internal integrity and consistency of the network, each of the 
elements of which is a component of a network system of a more general nature 
and exists within it on the terms of equal communication [19, p. 5].

Network structures are foundations, means of communication, mass media, 
transnational corporations, banking structures, public, religious, non-governmental, 
and non-profit organizations, political organizations, special services of different 
states, editorial offices of newspapers and magazines, and amateur publications or 
blogs, which are engaged in a conflict by one of the parties of the conflict. These 
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can be associations or clubs of hunters, philatelists, or antiques collectors who have 
connections with other similar clubs in different parts of the world, whose members 
periodically come to general meetings or forums. A network is a medium through 
which a certain signal can be sent, which will be perceived, transmitted further, and 
implemented. Thus, new ideas, different strategic models, alien logic are easily 
perceived in a networked society, which means that it can be conquered.

The consequences of the use of organisational weapons are the replacement of 
the system of basic values and meanings of the target state with values and mean-
ings of the aggressor state since they are presented as more promising ones. G. Po-
cheptsov states that meanings are governed by assessments and values of the past 
and which are not invented today, they are borrowed ready-made from the arsenal 
of semantic weaponry and are located around two poles – good and evil. “Our” 
concepts will always be approaching to good while “alien” – to evil. Organisa-
tional weapons in this context are characterized by the process of rethinking facts 
and values in favour of the aggressor [20].

Any sign system has two sides – meaning and sense. A technocratic indus-
trial society, preferring the practical meaning of things, underestimates the role 
of senses. Technocrats usually look down on the humanitarians, but in recent 
years they are increasingly losing to them. The semantic aspect of organisa-
tional weapons can change existing goals into necessary or unnecessary ones, 
diminishing or exaggerating the existing meaning of things and actions, and le-
galizing the forbidden and tabooed things. Such impacts imply the use of a com-
pletely different toolkit. The facts fade into the background. The credibility of 
the fact is not as important unlike in the information space. If the audience does 
not perceive a fact, another one can be suggested. A fact is secondary, the pri-
mary one is a necessary image or meaning. A. Kharitonenko notes that semantic 
diversions “start” from an image, a metaphor, or an aptly chosen cliché to which 
actual facts are tailored. The enemy in this war “works with the image and fact 
separately, they make the desired image bright while the unwanted fact – muddy 
and controversial” [21, p. 161]. In this case, the main methods are reinterpreta-
tion, “conceptual translation”, mythologization of consciousness and ritualization 
of behaviour.

Scientists agree that the current hybrid war is taking place with the help of nar-
ratives that, to one degree or another, create and maintain the level of socio-polit-
ical and psychological tension, influencing individual actions, decisions, and other 
activities of participators in a conflict [22, p. 114]. Narrative as a tool of hybrid war 
contains a twisted hybrid paradigm, which is designed to legitimize the actual state 
of the aggressor’s actions and shift correct accents to the wrong ones while explain-
ing the existing picture of the world, sacred symbols, missions, and cause-and-effect 
relations that exist in such a hybrid world.
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Thereby, the components affect the mass consciousness since they represent 
a rather simplified view of events associated with outright armed aggression. In the 
context of social development, the mass consciousness is a set of ideas of different 
social groups about the phenomena of the surrounding world (economic, political, 
cultural, which affect their social interests and the nature of their life as members 
of society.) Regarding the content, knowledge, ideas, norms, values, and patterns 
of behaviour shared by any group of individuals (mass) reflect in the mass con-
sciousness [23, p. 58].

In the context of the global crisis of societies, the mass consciousness experi-
ences transformational influences caused by information flows and the simulacra 
created by them, the hyperreality created by mass media, and so on. Thus, this 
results in the fact, as some researchers note, that people are a priori ready to trust 
tendentious interpretations of events in media reality rather than look for reliable 
facts of objective reality. They are mostly satisfied with the version of events that 
they receive from the media. Actually, the media narrative creates patterns, norms, 
clichés, and filters of the outlook of the masses as a combination of sensual, verbal, 
and semantic patterns [24, p. 62].

The media environment and the phenomena of fakes generated by it, post-truths 
along with clip thinking and perception, which originate from mass culture, now 
have the greatest influence on the methods of cognition, perception, and thinking 
under the conditions of colossal generation of information.

A feature of today is that the mass consciousness perceives problems from the 
point of view of immediate vital interests and the most common experience and the 
figurative representations based on it. This perception is somewhat limited, which 
poorly reflects the probable prospects and consequences of current events [23, p. 58].

In the context of influence on mass consciousness, narratives are mental and 
psychological constructs that shape and determine the life of society. Therefore, in 
the context of information confrontation, the narrative becomes, to a certain extent, 
a part of the general rhetoric in the policy of the aggressor country and an integral 
part of information propaganda. The narrative as a part of hybrid aggression includes 
myths and mythologemes since these are the most ancient archaic forms of think-
ing, and they encourage the rapid assimilation and comprehension of reality and 
appropriately presented information.

Modern means of communication and information propaganda and impacts 
practically build and use neo-myths that are understood as “ready-made” cliché 
schemes, to which the content expected by society is embedded and with the help 
of which certain needs are satisfied. The main thing in the structure of the neo-myth 
is the idea around which the cliché scheme is based. Such neo-myths in the system 
of narrative are a kind of imaginary construction that is linked to the fundamental 
values of the community. A neo-myth is neither real nor unreal but unfolds in ac-



219

Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія

cordance with the laws of the imagination and aims to demonstrate the essence of 
cosmic and social phenomena [22, p. 18].

Thus, a special dimension of aggressive behaviour is involved in a hybrid war, 
motivated by the creation of a parallel social reality as a combination of elements 
of actual reality and an imaginary one. The new quality of war consists of a radical 
shift in the emphasis of motivation to the level of constructing an imaginary 
pseudo-reality. The value-semantic model organizes the perception of reality as an 
integral complex of facts and phenomena with an appropriate assessment of their 
significance. Everything that does not fit into the general model of the world is 
designated as peripheral and hostile, capable of destroying reality, therefore, people 
need to defend themselves against it by certain heroic actions [25].

Conclusions of the research. Summing up the above, it should be noted that in 
the sociological aspect, the sublevels of social technologies are one of the most 
important elements of hybrid warfare, the purpose of which is to program the opin-
ions or aspirations of the masses, the mental state of the population, and so on [26, 
p. 108-110]. The ultimate goal of such efforts is control over the population, its 
governability and obedience, the historical memory (or discourse of historical 
memory) that is formed on the one hand, as a construct of mythological, folklore, 
literary-artistic, traditional forms of social thinking, and on the other hand, with the 
help of ideologemes. Disruptive social technologies are based on global narratives, 
which in the information space and at the level of mass consciousness form alterna-
tive views and a hybrid meta reality that get the functions of a true, genuine social 
reality [27, p. 20-27]. Under the conditions of hybrid social reality, value-semantic 
models of local significance are used, which are modified under the influence of 
manipulative technologies and may have different value-informational content.
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СОЦІОЛОГІЧНиЙ АСПЕКТ  
У ЗМІСТІ СУЧАСНОЇ ГІБРиДНОЇ ВІЙНи

Метою статті є подальше дослідження сутності гібридної війни в соціологіч-
ному аспекті. У рамках дослідження розглянуто сутність «м’якої сили» як основи 
певної соціальної технології, що поєднує систему засобів і методів цілеспрямованої 
дії на суспільні процеси, життєдіяльність людей у ході ведення гібридної війни. 



222

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2022. № 1 (52) 

З соціологічного погляду розкрито сутність організаційної зброї, основу якої скла-
дають спеціальні технології рефлексії організаційного управління, що спрямована 
на представників соціальних груп і інститутів, які прямо або опосередковано беруть 
участь у довгостроковому і короткостроковому регулюванні поведінки населення. 
Розкрито механізм впливу організаційної зброї на ціннісно-смислові моделі сприй-
няття соціальної реальності.

Ключові слова: гібридна війна, «м’яка сила», соціальні технології, організаційна 
зброя, масова свідомість.
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СОЦиОЛОГиЧЕСКиЙ АСПЕКТ  
В СОДЕРЖАНии СОВРЕМЕННОЙ ГиБРиДНОЙ ВОЙНЫ

целью статьи является дальнейшее исследование сущности гибридной войны 
в социологическом аспекте. в рамках исследования рассмотрена сущность «мягкой 
силы» как основы социальной технологии, объединяющей систему средств и мето-
дов целенаправленного воздействия на общественные процессы, жизнедеятельность 
людей в ходе ведения гибридной войны. с социологической точки зрения раскрыта 
сущность организационного оружия, основу которого составляют специальные 
технологии рефлексии организационного управления, направленные на представи-
телей социальных групп и институтов, прямо или косвенно участвующих в долго-
срочном и краткосрочном регулировании поведения населения. Раскрыт механизм 
влияния организационного оружия на ценностно-смысловые модели восприятия 
социальной реальности.

Ключевые слова: гибридная война, «мягкая сила», социальные технологии, ор-
ганизационное оружие, массовое сознание.
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The article analyzes the influence of social capital on the process and result of profes-
sional socialization of the individual, argues that in the mechanism of professional social-
ization social capital largely determines the choice by the individual of identification objects 
and value-normative system that will regulate his or her behaviour. It is emphasized that 
social capital of the professional environment in which the individual finds himself can not 
only promote but also hinder the accumulation of socially acceptable cultural skills, 
knowledge and information. This is due to the social and moral orientation of the value 
system on which it is based.
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Problem setting. It is known that every person is born with certain social sta-
tuses, which are determined by his/her belonging to definite social groups. As 
a result of the increase in the number of these groups, the individual acquires new 
statuses, which is accompanied by the expansion of the range of social networks 
in which the individual is involved, i.e. he/she increases his/her social capital. The 
strategic European integration course of the state policy of Ukraine, which is de-
termined by the Association Agreement between Ukraine and the EU, envisages 
the formation and increase of social capital in Ukraine. This is, of course, theo-
retically and practically justified, because world experience shows that countries 
that pay due attention to its formation and multiplication have a much higher level 
of realization of human potential and satisfaction of social needs.

Analysis of recent research and publications on the problems of social capital 
and its impact on the process of socialization, shows considerable attention to them 
by representatives of various scientific fields – sociologists, political scientists, 
philosophers, economists. The scientific and theoretical basis for the analysis of 
social capital was laid in the works of P. Bourdieu [1], G. Becker [2], J. Coleman 
[3], R. Putnam [4–5], J. Turner [6], W. Stone [7], F. Fukuyama [8], which have 
already become classics and made the relevant issues multidisciplinary.
© Pohribna V. L., 2022
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Domestic science was also involved in this area of research. Social capital in 
its various aspects was analyzed by A. L. Bagniuk [9], А. А. Bova [10], S. I. Ban-
dur [11], L. B. Barannyk [12], H. K. Volchkova [13], A. M. Grynenko and V. V. Kyry-
liuk [14], O. Demkiv [15], A. Drozdova [16], M. D. Lesechko and O. G. Sidorchuk 
[17], O. G. Mukhailovskaya [18], N. M. Polyvyana and O. A. Hrishnova [19], 
І. І. Semkiv [20], Yu. V. Sereda [21], O. A. Turetskiy [22], T. V. Shapovalova [23] 
and others. Thus, M. Ye. Horozhankina [24] in particular, proposed to consider 
social capital as a structural element of intangible capital that combines human, 
intellectual, cultural, symbolic, institutional types of capital and ensures the forma-
tion of general humanitarian capital of society. The author emphasized the need to 
capitalize the social sphere through the formation and functioning of humanitarian 
capital, which is created in the process of social transformation of society through 
the consistent accumulation of some forms of intangible capital by others. 
O. O. Ubeyvolk [25] explored the essence, genesis and modern forms of social 
capital. Emphasizing that the latter is realized in social relations, and therefore is 
not the property of the subject that uses it, so there is a natural need to invest in its 
storage and replenishment. At the same time, according to the researcher, the de-
velopment of social capital in Ukraine continues to be significantly influenced by 
the “Soviet heritage”, when acquaintances and interpersonal relationships continue 
to determine the relationship between social actors. The negative external manifes-
tation of such relations is the rapid and significant spread of corruption, which 
produces an environment conducive to the formation and strengthening of anti-
social capital. This idea was taken up by O.H. Mykhaylovs’ka, who noted that one 
of the reasons for the low level of social capital in Ukraine is the spread of “nega-
tive social capital, which is manifested in corruption and fraud. Most citizens are 
not able to resist the corruption of government or antisocial behaviour of citizens” 
[18, p. 365]. It is almost uncontrolled today, and the transformation of social capi-
tal into antisocial is an extremely important factor that led to the definition of the 
purpose of our study which is the analysis of the impact of social capital on the 
professional socialization of the individual.

Presentation of the main material. Professional socialization is the basis of 
social behaviour in the professional sphere, which involves mastering the social 
principles of the professional community, transforming them into structural ele-
ments of the personality of the specialist [26, p. 802–803]. These principles are 
implemented in behavioural acts both in the performance of their direct profes-
sional duties and in informal interactions. When a person becomes a member of 
the professional community, the labour collective, he/she enters there with a certain 
“baggage” and receives internal status in this group. What this status will be depends 
on the individual, his/her belonging to other social groups, as well as on the values 
of the group. Over time, intragroup status may rise or fall, and the individual will 
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enjoy more or less respect. The ability to accumulate resources through different 
social ties depends on this. But such capital cannot be called social in the full sense 
of the word. In our view, status capital is most important for this phenomenon, and 
the relationships on which it is based can be formal or informal.

Individual social capital is related to the specifics of the norms of the group, 
and not to the characteristics of the individual who is included in the relevant social 
ties. According to these rules, each member of the group (unlike those who are not 
members) can receive additional resources. Thus, individual social capital differs 
from group capital only in the subject who benefits, i.e. accumulates resources [27].

It should be noted that individual social capital gained through membership in 
a group can have different consequences for the group itself. Thus, by bringing to 
the professional group his/her own social ties with representatives of other socio-
professional groups, the individual expands the boundaries of group social capital, 
thereby increasing the effectiveness of the team as a whole. On the other hand, he/
she may use his/her group’s social network in such a way that it harms it. If such 
cases are isolated, norm violators will be removed from the group network, but if 
not, a “parasitic community” will emerge within the group, which uses its social 
capital to its advantage and can harm the system as a whole. Thus, in the process 
of professional socialization of a person the following situations may arise:

– the goals and values of the team and the individual coincide and are socially 
positive. This is the best option, the process of socialization is usually almost pain-
less, and the social capital of the group and the individual capital of the employee 
are organically combined;

– the goals and values of the team and the individual coincide and are socially 
negative. This is the worst option in terms of social consequences, but the process 
of professional socialization also does not cause special problems, because the 
combination of capital of the group and the team occurs;

– the goals and values of the team are negative (false, backward, etc.), and the 
goals and values of the individual are positive. This situation leads to two possible 
consequences: either he/she remains in his/her position and is repelled by the team 
and, as a result, there are difficulties in professional socialization of the employee 
and combining social capital of the group and his/her individual capital, or due to 
the negative effect of conformity the individual accepts them, but then personality 
disorder may begin, psychological problems may appear;

– the goals and values of the team are socially positive, and the goals and 
values of the individual are negatively oriented. In this case, he/she often unites 
with the “periphery” of the team, the members of which do not have a clearly 
defined value system, and, uniting people around him/her, tries to either reorient 
the team “according to him/herself”, or, without changing the positions, “do not 
stand out”, and solve his/her own tasks. In this case, undoubtedly, the process of 
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combining social capital of a group and the individual capital of the employee 
acquires a distorted form.

This is the first important thesis we wanted to draw attention to.
Second thesis. Social capital consists of three main forms of ties: “shackles”, 

“bridges” and “links”. “Ties – shackles” means family and non-professional 
friendly relationships, “ties – bridges” refer to the relationships with colleagues, 
“ties – links” describe the interaction between members of large social groups. In 
the process of professional socialization, social capital will play a role, which is 
formed through membership in various social groups, but the decisive role will be 
played by “ties – bridges” and “ties – links”. Thus, the analysis of social capital at 
the microlevel is impossible without meso- and macrolevel analysis.

Group social capital (mesolevel) “works” when social relations contribute to 
the goals not so much of the individual but of the group as a whole, the realization 
of their interests. This can be achieved if individual members of the group will 
identify themselves with the group, share its goals and values, and the norms of 
interaction between them will help to fulfill the respective roles.

The analysis of social capital at the macrolevel requires emphasis on the sig-
nificant spread of groups with a subculture of anti-social orientation in our society, 
as well as the presence of formal institutions the actions of which would be aimed 
at supporting each member of society. This means that for public social capital it 
is extremely necessary to have norms and values no longer of a particular but of 
a universal nature [28–29].

It is possible to use all types of capital – physical (certain physical qualities of 
other members of the group), material (their money), cultural (recommendations 
that facilitate access to other networks of interaction), human (knowledge and 
skills), status (ability to influence other people) etc., but only through social rela-
tions it is possible to increase any kind of one’s own capital.

Third thesis. Social capital can be characterized by two vector components: 
accessibility and volume. The accessibility of social capital is determined by the 
ability of each member of the group, regardless of his/her status, to obtain the re-
sources of individual members of the group or the resources of the group as a whole. 
The volume of social capital is determined by the variety of components and the 
volume of capital owned by group members. By themselves, these components do 
not give an idea of the role of social capital in the process of professional socializa-
tion. Thus, the accessibility of social capital in its small amount is unlikely to help 
a young professional to socialize quickly and successfully in the profession. At the 
same time, large in volume, but not available to the employee social capital will 
not allow him/her to use the resources of the social network. Thus, social capital 
cannot be considered in fragments, offering the research on its vector components 
separately [30, p. 623–624]. A systematic approach allows us to trace the mechanism 
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of influence of social capital on the process of professional socialization in the 
dynamics.

The first stage of professional socialization is the formation of professional 
intentions. Professional self-determination is usually influenced by the immediate 
social environment and reference groups (“ties – shackles”). Firstly, through social 
ties, the individual learns certain values, his/her professional motivation is formed. 
Secondly, the social circle largely determines the possibility of accumulating the 
amount of physical and, above all, human capital that is needed to master the pro-
fession [31]. Of course, inclusion in certain social circles is not yet a guarantee of 
increasing cultural, physical and human capital.

J. Coleman noted that the human and financial capital of parents may be irrel-
evant to their children if parents do not play an important role in the life of the child, 
if their capital is used exclusively at work or in other activities outside the home 
[3]. This means that all types of parental capital must be complemented by social 
capital embodied in the family relationships. However, this embodiment has 
a downside. There are a number of parenting strategies that negatively affect 
a child’s future career choices.

Strict sexual preference forms the type of family upbringing, when a child of 
the opposite sex than expected is born, there is either upbringing of the child in the 
type of the expected sex with a strict imposition of corresponding interests and 
professions, or a decline in interest in upbringing and ignoring the child’s obvious 
abilities at all. Both options significantly complicate the process of professional 
self-determination and, quite predictably, further professional self-identification. 
The desire to continue in the child their own line of development leads to the fact 
that the child is actively imposed a professional direction similar to the parents’, 
which is often contrary to the true natural abilities and inclinations of the child, and 
for that the child’s circle of communication is artificially limited and programmed. 
As a result, social capital “works”, but professional identification is usually formal, 
professional motivation is situational, and professional marginalism becomes very 
likely. Compensatory parenting strategy is reproduced when the parents believe 
that the child is simply obliged to achieve what the parents failed to achieve. Pa-
rental pressure distorts the child’s personality, depletes the child before profes-
sional socialization takes place, and social capital is used solely to impose appropri-
ate professional motivation. Implementation of the “parents of the prodigy” sce-
nario (the child is focused on very high achievements in education, sports or art in 
an environment of increased responsibility and fatigue) and a strategy that charac-
terizes the desire to maintain parental authority at all costs (the development of 
the child is deliberately hampered for the child would not exceed the level of the 
parents, including in the professional sphere), are essentially diametrically opposed, 
but equally flawed, because the total control over social interactions of the child 
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restricts free choice of profession, the child’s career aspirations are artificially 
stimulated or, conversely, inhibited.

It is also necessary to note the influence of the reference group on the process of 
professional self-determination. Thus, a group role, often enshrined in a nickname, 
can largely determine a person’s future professional goals, as it significantly affects 
the formation of a productive “I-concept”. In this case, the same group role in differ-
ent social environments can be assessed as positive and negative, which creates the 
need to either continue this role in future professional activities, or, conversely, to 
avoid it, i.e. in some way motivates to professional activity [32, p. 357–360].

The next step. Thanks to the social capital of educational institutions, the process 
of professional socialization can be adjusted, especially in terms of its main mech-
anism – identification. The structure of the personality undergoes significant 
changes during this period. And these changes can happen for the better and for the 
worse. First of all, it concerns the motivational sphere, which includes value ori-
entations, ideas about professional role, motives, goals, guidelines that determine 
the orientation of the individual. And if the student does not receive support from 
those groups whose culture focuses on socially acceptable values, then the objects 
of his/her identification will be the individuals or social formations with other ori-
entations, which in the future may lead to contradictions between societal demands 
for the corresponding social role and its performance by a person, which, in turn, 
will contribute to the emergence of professional marginalism. Thus, we again note 
the influence of social capital on the process of professional socialization, the func-
tional significance of which acquires a special colouring. E. Erickson noted that 
adolescence is directly related to the identity crisis, which consists of a series of 
social and individual choices, identifications and self-determination [33]. If a young 
man fails to solve these problems, he develops an inadequate identity, the develop-
ment of which has several variants: 1) self-isolation, avoidance of close interper-
sonal relationships; 2) blurred sense of time, inability to make life plans, fear of 
growing up and changes; 3) blurring of productive, creative abilities, inability to 
mobilize the internal resources and focus on any major activity; 4) the formation 
of “negative identity”, the rejection of self-determination and the choice of negative 
images to follow.

J. Marcia et al., highlighting the stages of identity development, introduced into 
scientific circulation the concept of diffuse identity, which is characterized by the 
destruction of the internal integrity of the individual, forming a negative emo-
tional background, dominated by passivity, pessimism, apathy and anxiety [34]. 
He noted that such an identity can be formed at the stage of premature identification, 
when the individual joined the relevant system of relationships, but did not do it 
by him/herself, i.e. as a result of crisis and trial, but on the basis of other people’s 
opinions, example or authority, thus, based on social capital.
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Professional socialization ends with a phase of professional activity. Its success 
depends on the quality of solving previous problems of professional genesis and 
the possibility of developing special professionally important qualities and abilities 
in the individual. This period involves a symbiotic combination of all three (micro-, 
meso-, macro-) levels of social capital.

Conclusions. The analysis of the role of social capital in the professional so-
cialization of the individual allowed us to draw the following conclusions:

1. Social capital is inextricably connected with social relations networks. It 
cannot exist outside these networks, i.e. the availability of social capital in the in-
dividual is possible only due to his/her belonging to certain social groups.

2. Uncontrolled transformation of social capital into antisocial significantly 
affects on the professional socialization of the individual.

3. Social capital should be considered at the micro-, meso- and macrolevels. At 
the microlevel it is about the social capital of the individual, i.e. individual social 
capital. Mesolevel is the level of social groups. The macrolevel means society as 
a whole. The main criterion for distinguishing these three levels is the subject that 
uses the relevant social ties.

4. By bringing into the professional team their own social ties with representa-
tives of other socio-professional groups, the individual expands the boundaries of 
group social capital.

5. Despite the fact that social capital is characterized by two vector compo-
nents – accessibility and volume, these components in themselves do not give an 
idea of the role of social capital in the process of professional socialization.

6. In the process of professional socialization from the basic forms of which 
social capital consists of (“ties – shackles”, “ties – bridges” and “ties – links”), the 
ties “ties – bridges” and “ties – links” will play a crucial role.

7. In the process of professional socialization, social capital influences the in-
dividual’s choice of identification objects and value-normative system that will 
regulate his/her behaviour.

8. The social capital of the professional environment in which an individual 
finds him/herself can not only promote but also hinder the accumulation of so-
cially acceptable cultural skills, knowledge and information. This is due to the 
social and moral orientation of the value system on which it is based.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБиСТОСТІ

Постановка проблеми. стратегічний євроінтеграційний курс державної по-
літики України, що визначений Угодою про асоціацію між Україною та єс, перед-
бачає формування та примноження в Україні соціального капіталу. це є теоретич-
но і практично виправданим, бо світовий досвід свідчить, що країни, які приділяють 
належну увагу цьому процесу, мають значно вищий рівень реалізації людського по-
тенціалу та задоволення суспільних потреб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичну базу аналізу 
соціального капіталу було закладено в роботах П. бурдьє, Г. беккера, Дж. Коулмена, 
Р. Патнема, Дж. тьорнера, в. стоуна, ф. фукуями, які давно вже стали класични-
ми і зробили відповідну проблематику мультидисциплінарною. вітчизняна наука 
також не залишилася осторонь цього напряму досліджень. соціальний капітал 
у різних його аспектах аналізували а. л. багнюк, а. а. бова, с. І. бандур, М. Ю. бон-
даренко, а. М. Гриненко та в. в. Кирилюк, О. Демків, М. с. Дороніна та а. І. Нече-
пуренко, а. Дроздова, М. Д. лесечко та О. Г. сидорчук, О. Г. Михайловська, 
Н. М. Полив’яна та О. а. Грішнова, І. І. семків, Ю. в. середа, О. а. турецький, 
т. в. Шаповалова та ін.
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Формулювання цілей. Метою статті є аналіз впливу соціального капіталу на 
професійну соціалізацію особистості.

Виклад основного матеріалу. Професійна соціалізація становить основу со-
ціальної поведінки людини у професійній сфері, що передбачає засвоєння соціальних 
принципів функціонування професійного співтовариства, перетворення їх на 
структурні елементи особистості фахівця. ці принципи реалізуються в поведін-
кових актах як під час виконання своїх безпосередніх професійних обов’язків, так 
і в неформальних взаємодіях. Індивідуальний соціальний капітал пов’язано зі спе-
цифікою норм групи, а не з особливостями особистості, включеної до відповідних 
соціальних зв’язків. Отриманий завдяки членству у групі, він може мати різні 
наслідки для самої групи. З одного боку, привносячи у професійний колектив влас-
ні соціальні зв’язки з представниками інших соціально-професійних груп, індивід 
розширює межі групового соціального капіталу, тим самим підвищуючи ефектив-
ність діяльності колективу в цілому. З іншого – він може використовувати соці-
альну мережу своєї групи в такій спосіб, що це завдає їй шкоди. соціальний капітал 
складається з трьох основних форм зв’язків: «зв’язків-кайданів», «зв’язків-мостів» 
і «зв’язків-ланок». «Зв’язки-кайдани» характеризують родинні та позапрофесійні 
дружні стосунки, «зв’язки-мости» стосуються відносин з колегами, «зв’язки-
ланки» описують взаємодію між членами великих соціальних груп. У процесі про-
фесійної соціалізації певну роль буде відігравати соціальний капітал, який форму-
ється завдяки членству в різних соціальних групах, проте вирішальними будуть 
«зв’язки-мости» і «зв’язки-ланки». Груповий соціальний капітал (мезорівень) 
«працює» тоді, коли соціальні відносини сприяють досягненню цілей не стільки 
окремого індивіда, скільки групи в цілому, реалізації нею своїх інтересів. це може 
бути досягнуто, якщо окремі члени групи будуть ідентифікувати себе з цією гру-
пою, поділяти її цілі та цінності, а норми взаємодії між ними сприятимуть ви-
конанню відповідних ролей. аналіз соціального капіталу на макрорівні потребує 
акцентуації уваги на значному поширенні в нашому суспільстві груп із субкульту-
рою асоціальної спрямованості, а також наявності формальних інституцій, дії 
яких було б спрямовано на підтримку кожного члена суспільства. це означає, що 
для суспільного соціального капіталу вкрай необхідним є існування норм та цін-
ностей не партикулярного, а універсального характеру. соціальний капітал ха-
рактеризується двома векторними складовими: доступністю та обсягом. До-
ступність визначається спроможністю кожного члена групи, незалежно від його 
статусу, отримати ресурси окремих членів групи або ресурси групи в цілому, 
а обсяг – різноманітністю складових та обсягом тих капіталів, якими володіють 
члени групи. самі по собі ці складові не надають уявлення про роль соціального 
капіталу у процесі професійної соціалізації, бо доступність соціального капіталу 
за умов його незначного обсягу не допоможе молодому фахівцеві швидко та успіш-
но соціалізуватися у професії, а великий за обсягом, але недоступний працівнико-
ві соціальний капітал не дозволить йому скористатися ресурсами соціальної ме-
режі. системний підхід дозволяє відстежити механізм впливу соціального капі-
талу на процес професійної соціалізації в динаміці.
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Висновки. соціальний капітал нерозривно пов’язано з мережами соціальних 
відносин. він не може існувати поза цими мережами, тобто наявність соціального 
капіталу в окремої людини можлива тільки завдяки її приналежності до певних со-
ціальних груп. Неконтрольована трансформація соціального капіталу в асоціальний 
суттєво впливає на професійну соціалізацію особистості. Розглядати соціальний 
капітал доцільно на мікро-, мезо- та макрорівнях. На мікрорівні йдеться про соці-
альний капітал індивіда, мезорівень – рівень соціальних груп, під макрорівнем розу-
міється суспільство в цілому. Головним критерієм виділення цих трьох рівнів 
є суб’єкт, який використовує відповідні соціальні зв’язки. У процесі професійної 
соціалізації соціальний капітал впливає на вибір індивідом ідентифікаційних об’єктів 
та ціннісно-нормативної системи, що регулюватиме його поведінку. соціальний 
капітал професійного середовища, до якого потрапляє індивід, може не тільки 
сприяти, але й перешкоджати накопиченню соціально схвалюваних культурних на-
вичок, знань та інформації. це зумовлюється соціальною та моральною спрямова-
ністю системи цінностей, на яких він базується.

Ключові слова: соціальний капітал, індивідуальний соціальний капітал, груповий 
соціальний капітал, професійна соціалізація, професійна ідентифікація, дифузна 
ідентичність

Погребная Виктория Леонидовна, доктор социологических наук, 
профессор, профессор кафедры социологии и политологии,  

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,  
г. Харьков, Украина

РОЛЬ СОЦиАЛЬНОГО КАПиТАЛА  
В ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ СОЦиАЛиЗАЦии ЛиЧНОСТи

в статье анализируется влияние социального капитала на процесс и результат 
профессиональной социализации личности, доказывается, что в механизме профес-
сиональной социализации социальный капитал в значительной степени детермини-
рует выбор индивидом идентификационных объектов и ценностно-нормативной 
системы, регулирующей его поведение. Подчеркивается, что социальный капитал 
профессиональной среды, в которую попадает индивид, может не только способ-
ствовать, но и препятствовать накоплению социально одобряемых культурных 
навыков, знаний и информации. Это обуславливается социальной и нравственной 
направленностью системы ценностей, на которых она базируется.

Ключевые слова: социальный капитал, индивидуальный социальный капитал, 
групповой социальный капитал, профессиональная социализация, профессиональная 
идентификация, диффузная идентичность.
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В и М О Г и
ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНиКУ НАУКОВиХ ПРАЦЬ

«“ВІСНиК НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРиДиЧНОГО УНІВЕРСиТЕТУ 
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО”. СЕРІЯ: ФІЛОСОФІЯ,  
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ПОЛІТОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ»

ПОДАННЯ РУКОПиСУ СТАТТІ ДО РЕДКОЛЕГІЇ

Для публікації статті необхідно подати до редакції:
– електронний варіант статті, надісланий на електронну адресу редколегії 

(для статей із філософії та філософії права – e-mail: kafedra_filosofy@ukr.net; для 
статей із політології та соціології – e-mail: kafedrasoc@ukr.net);

– довідку про автора(ів) (українською, російською, англійською): прізвище, 
ім’я, по батькові повністю, посада та місце роботи, науковий ступінь, учене звання, 
контактна інформація (телефон, особистий e-mail автора, поштова адреса (з індексом) 
організації, де працює автор), ідентифікатор ORCID ID, розділ збірника, у якому 
доцільніше розмістити статтю;

– рецензію кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності або витяг 
із протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до 
друку, якщо автори не мають наукового ступеня;

– ліцензійну згоду автора (або співавторів) на розміщення статті в мережі Ін-
тернет на сайті Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого (http://library.nlu.edu.ua/), сайтах збірника «“Вісник Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філосо-
фія права, політологія, соціологія» (http://fil.nlu.edu.ua) та Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського (http://nbuv.gov.ua) (див.: додаток 2);

– квитанцію (оригінал або електронну копію) про оплату публікації статті 
(після розгляду рукопису).

ВиМОГи ДО СТАТЕЙ

Загальні правила подання статей
1. Мови статті – українська, англійська, російська; обсяг – від 12 до 24 сторінок, 

включаючи анотації, рисунки, таблиці, графіки та бібліографію.
У виняткових випадках за окремим узгодженням з редакційною колегією обсяг 

статті може бути збільшено.
2. Рукописи статей проходять обов’язкову процедуру подвійного «сліпого» 

рецензування. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, повертати 
їх на доопрацювання, за погодженням з автором скорочувати й редагувати.
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Технічні вимоги
Текст статті має бути набраним у текстовому редакторі Word шрифтом Times 

New Roman, кегль 14, з міжрядковим інтервалом 1,5, з абзацним відступом 1,25 см, 
з берегами: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 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, користува-
тися 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.

Використання в тексті статті сканованих або сфотографованих фрагментів (схем, 
рисунків, таблиць тощо) не допускається.

Якщо в тексті є необхідність виділити змістові блоки, то їх назви слід виділяти 
напівжирним шрифтом.

Вимоги до оформлення статті (зразок оформлення – див. додаток 1):
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр УДК;
– наступний рядок (шрифт Times New Roman, кегль 14, з міжрядковим інтер-

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

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

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. Наприклад:

* Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Філософські та філософсько-
правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особис-
тості» (№ 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 мовою оригіналу (див. вимоги до 
списку використаної літератури);

– далі – під заголовком REFERENCES транслітерація бібліографічного опи-
су джерел;
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– далі – відомості про автора (співавторів) російською мовою, якщо українська 
є мовою статті / українською мовою, якщо російська є мовою статті: прізвище, 
ім’я, по батькові (шрифт Times New Roman, кегль 12, напівжирний курсив, міжряд-
ковий інтервал 1,0), науковий ступінь, учене звання, повна назва посади, установи, 
де працює чи навчається автор (співавтори) (у називному відмінку); місто, де роз-
ташована організація, вказується, якщо в її назві відсутнє посилання на нього; кра-
їна (шрифт Times New Roman, кегль 12, прямий, міжрядковий інтервал 1,0) і анота-
ція обсягом до 50 слів з ключовими словами (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);

– далі – аналогічна за структурою і обсягом анотація англійською мовою з відо-
мостями про автора (авторів), назвою статті та ключовими словами (шрифт Times 
New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1,0).

Анотації входять до загального обсягу статті.

Вимоги щодо змісту статті
Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний рівень, від-

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

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

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

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

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому 

напрямі.

Вимоги до списку використаної літератури
Заголовок «ЛІТЕРАТУРА» (шрифт Time New Roman, кегль 14, 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) (див.: Зразок).
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Відповідно до сучасних вимог для статей із списку літератури за наявності необ-
хідно вказувати DOI (цифровий ідентифікатор об’єкта) або URL (універсальний 
покажчик місця розташування документа в мережі Iнтернет).

Вимоги до транслітерації бібліографічного опису джерел (REFERENCES)
а) транслітерувати бібліографічний опис джерел, написаних українською мовою, 

необхідно з урахуванням ДСТУ 8302:2015 та наказу МОН від 12.01.2017 № 40 (див.: 
Зразок);

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

Слід уникати посилань на навчальну літературу.
При транслітерованому посиланні на «“Вісник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філософія права, політо-
логія, соціологія» слід використовувати транслітеровану назву «Visnyk Natsio-
nalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: filosofiya, filo-
sofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya» або англійську «The Bulletin of Yaroslav Mudryi 
National Law University. Series: philosophy, philosophy of law, political science, 
sociology».

РОБОТА РЕДАКЦІЇ З АВТОРАМи

1. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди авто- 
ра (авторів).

2. Остаточне рішення про публікацію приймає редакційна колегія.
3. Точка зору редакційної колегії може не збігатися з точкою зору авторів ста-

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

4. Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вимог, не 
реєструються і не розглядаються, а повертаються авторам для доопрацювання.

автор (співавтори) статті несе (несуть) відповідальність за правильність 
і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто, 
за точність викладених у роботі фактів (даних) і якість перекладу цитат з іншо-
мовних джерел (за наявності).
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Додаток 1

ЗРАЗОК  
ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 141.316.3

Герасименко Олександр Юрійович, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри філософії, Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна
e-mail: abcdef1234@ukr.net

ORCID ID: 0000-0000-0000-0000

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ І КІБЕРПРОСТІР  
ЯК АТРиБУТи СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА1

Анотація українською мовою
У статті зроблено спробу осмислення кіберпростору в його діалектичному 

взаємозв’язку з віртуальною реальністю…
Ключові слова: віртуальна реальність, кіберпростір, інформаційні процеси, 

інтернет-простір, комп’ютерні технології.

Постановка проблеми. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формулювання цілей. 
Виклад основного матеріалу. 
Висновки. 

ЛІТЕРАТУРА

1. Bytiak Y., Danilyan O., Dzeban A., Kalinovsky Y., Chalapko V. Information society: 
the interaction of tradition and innovation in communicative processes. Amazonia 
Investiga. 2020. Vol. 9, Issue 27. P. 217–226. DOI: https://doi.org/10.34069/
AI/2020.27.03.23.

1  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. Дзьобань О. П. Темпоральна складова у просторово-часовому континуумі вірту-
альної реальності. вісник Національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого. серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2018. 
№ 2. С. 118–126. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/ (дата звер-
нення: 10.12.2020).
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Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – The Bulletin 
of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, philosophies of law, 
political science, sociology, 2 (47), 118–126. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/
bitstream/123456789/ [in Ukrainian]. 

Герасименко Александр Юрьевич, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии, Национальный юридический университет 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина

ВиРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
и КиБЕРПРОСТРАНСТВО КАК АТРиБУТЫ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Анотація російською мовою
в статье предпринята попытка осмысления киберпространства в его диалек-

тической взаимосвязи с виртуальной реальностью… 
Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпространство, информационные 

процессы, интернет-пространство, компьютерные технологии.
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Gerasimenko Alexander Yuriiovych, Doctor of Philosophical Sciences,  
Professor, Аssistant Professor of Philosophy Department, Yaroslav Mudryi 

National Law University, Kharkiv, Ukraine

VIRTUAL REALITY AND CYBERSPACE AS ATTRIBUTE  
OF MODERN SOCIETY

Анотація англійською мовою
The article attempts to comprehend cyberspace in its dialectical relationship with 

virtual reality. It is shown that ever-changing cyberspace is the result of the virtualization 
process.

Keywords: virtual reality, cyberspace, information processes, Internet space, computer 
technologies.
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Додаток 2

Редакційній колегії збірника наукових праць 
«“Вісник Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого”. Серія: філосо-
фія, філософія права, політологія, соціологія»
від ____________________________________ 
                                                П. І. б. 
________________________________________
   місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання 

Телефон_______________ 
e-mail ____________________

ЛІЦЕНЗІЙНА ЗГОДА НА ПУБЛІКАЦІЮ
№ _____ від ___________

Прошу розглянути питання про можливість публікації моєї статті
«_____________________________(назва)________________________» у фахо-

вому наукометричному збірнику наукових праць «“Вісник Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філософія права, 
політологія, соціологія».

З порядком розгляду та умовами опублікування статей ознайомлений, погоджу-
юсь.

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) 
та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (nbuv.gov.ua).

«      » ____________ 202__ р. _______________ /підпис, прізвище, ініціали/
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