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КУЛЬТУР-ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНІВ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ  

 
Однією з основоположних характеристик «людини культурної» є її здатність 

до проективної діяльності, тобто творчого та вільного перетворення реальності 
на основі «моделі потрібного майбутнього». Як справедливо зазначав М. Каган, 
ця здатність задається самою сутністю культури, яка є перш за все сукупністю 
«проектних» (тобто ідеальних, духовних) способів і результатів освоєння і 
перетворення світу – природи, суспільства, самої людини. Сенс культурної 
діяльності полягає в її вдосконалюючому характері, у здатності виводити 
людину за власні межі у формі цілепокладання, конструювання ідеального 
образу людини і світу. 

Розглядаючи соціальне прогнозування, ми будемо виходити з того, що воно є 
ціннісно-орієнтованим явищем культури, багато в чому пов'язаним із 
прогресизмом і технологізмом західної цивілізації. У «Новій філософській 
енциклопедії» прогноз розуміють як імовірнісне судження про майбутні стани 
якогось процесу чи явища.  

Культур-філософський аналіз творів провідних філософів минулого свідчить, 
що у філософській думці мислителів переважала ідея формування суспільного 
ідеалу, як соціального проекту, недосяжного у реальному житті, хоча тут і були 
висловлені плідні думки, щодо суттєвих рис майбутнього суспільного ладу. 
Очевидно, що в культурі Античності та Середньовіччя не було реальних 
можливостей для здійснення соціальних прогнозів, тому соціальне пізнання 
існувало переважно у формі соціальних проектів як утопій. У Новий час соціальне 
проектування починає співіснувати із соціальним прогнозуванням, зокрема у 
творчості таких мислителів як К. Маркс та Ф. Енгельс, що і виявлено нами у 
марксистській соціальній теорії.  

Якщо говорити про розуміння соціального прогнозу – це творча діяльність, 
зорієнтована на виявлення та осмислення перспектив розвитку конкретних 
соціальних процесів, пов’язаних із життєдіяльністю суспільства на підставі 
виявлених закономірностей та тенденцій. Соціальний проект (у сучасному 
розумінні) – це сконструйоване ініціатором нововведення, метою якого є 
створення, модернізація або підтримання в зміненому середовищі матеріальної чи 
духовної цінності, яке має просторово-часові та ресурсні межі і вплив якого на 
людей вважається позитивним за своїм соціальним значенням. 

Отже, ми бачимо, що і прогноз, і проект виступають засобами організації 
культурних об’єктів і процесів відповідно до потреб, запитів та інтересів 
суспільства. Вони орієнтовані на майбутнє людства, або окремі сфери суспільного 
життя. Якщо ж говорити про відмінності соціального проекту та прогнозу то вони 
виявляються в тому, що проект без реально виявлених тенденцій, які лежать у 
основі прогнозу, може бути лише утопічним.  

Науковий керівник: Дротянко Л.Г., д-р філос. н., професор 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 
 

387 
 

УДК 159.923.35:1(477) (043.2) 
Кобрін О.В. 

Національний авіаційний університет, Київ 
 
МЕНТАЛІТЕТ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Однією з головних рис ментальності українців є сенситивність – характерна 

особливість людини, яка проявляється в підвищеній чутливості до подій, що 
відбуваються з нею, емоційна чутливість, яка з одного боку робить українців 
схильними до компромісів, здатними поступитися своїм (Т. Рильський), 
ототожнити себе з «іншими» (Б. Янів), а з іншого – проявляється в прагненні 
пізнавати світ через власні відчуття, особистий досвід. 

Формування української ментальності відбувалося в специфічних умовах 
«перетину світів», розкритості, незахищеності краю. Інтровертність (тип 
особистості, орієнтований «всередину» або «на» себе), як базова характеристика 
української ментальності, виявилася в зосередженості мислителів на розробці 
питань сенсу і мети людського існування, внутрішнього самовдосконалення 
індивіда. Схильності до самозаглиблення, зміщенню уваги на абстрактні 
проблеми, підвищенню рефлективності теоретичних студій сприяє і така риса 
української ментальності, як етичність. 

Київське християнство базувалося на софійній традиції філософування і 
релігійній творчості, яка відповідала психологічному складу народу, його 
ментальності. В українській філософії можна констатувати особливу турботу 
мислителів про збереження києво-християнських традицій пізнання і розуміння 
світу і людини. Розуміння філософії як мудрості, вивело питання «внутрішньої 
людини», сутності душі, як пов’язаного з Богом начала, самопізнання, як шляху 
єднання з Творцем. Філософи Києво-Могилянської академії продовжують 
розробляти гуманістичну проблематику, переосмислюють релігійні, філософські, 
наукові ідеї під кутом зору національних ментальних домінант. Домінування в 
системі національних цінностей особистісних дійових якостей, прагнення до 
цілісності світу людини дозволяє говорити про кордоцентризм (розуміння 
дійсності не стільки мисленням, скільки «серцем» – емоціями, почуттями), як 
важливу рису української ментальності. Обґрунтовуючи глибокий генетичний 
зв’язок і взаємовплив національного характеру і філософії українського народу, 
Д. Чижевський назвав «філософію серця» притаманною українській думці. 

Українці толерантно ставляться до країн з міцною державною організацією, 
від яких очікують захисту і допомоги на основі рівноправних, партнерських 
відносин, в той самий час, вони демонструють упередженість щодо будь-якої 
влади в своїй країні. З отриманням Україною незалежності гуманістична 
проблематика стала провідною в українській філософії. За роки незалежності 
України з’явилися ґрунтовні дослідження феноменів національної свідомості, 
національної психології, формування особи в контексті етнонаціонального 
культурного простору, зроблені перші кроки у вивченні проблеми становлення 
української ментальності в процесі етногенезу і філогенезу, а також механізмів 
трансляції ментальності при зміні поколінь.  
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