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ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРЕСУ 

 
У духовній сфері суспільного життя найвиразнішим проявом прогресу є 

швидкий розвиток науки, її проникнення в усі галузі людської життєдіяльності. 
Отже, інформаційний прогрес – розвиток інформації, що пронизує усі сфери 
людської діяльності, слугує провідником знань та думок, інструментом 
спілкування, взаєморозуміння та співробітництва, утвердження стереотипів 
мислення та поведінки (ЮНЕСКО). Цей процес приніс не лише прогресивний 
розвиток усіх сфер життєдіяльності людини, а й значні проблеми пов’язані з 
порушенням адекватного сприйняття оточуючого світу. 

Варто зазначити, що цінністю для людини є все те, що вона визначає для себе 
те, що допомагає у самоствердженні та функціонуванні як повноцінної 
особистості. Духовні цінності кожної епохи змінюються. Для Античності 
характерне пізнання істини, духовний розвиток, наближення душі до абсолютної 
досконалості, що гармонувало із зовнішньою красою. В епоху Середньовіччя 
цінності не відокремлювалися від буття, проте важливе значення мали релігійні 
цінності. В епоху Ренесансу для людей велике значення мало естетичне 
задоволення, цінувались мистецтво і музика, цінностями стали різноманітні 
таланти, гнучкість розуму, геніальність. У Новітній час цінувалися такі риси як 
хоробрість, патріотизм, братерство, відданість своєму народу. А на даному етапу 
розвитку характерна повна заміна природного штучним. 

Усе більш певним стає визнання необхідності захисту простих, елементарних 
цінностей, що формують психіку людини і міжособистісні відносини. Вторгнення 
техніки в професійну і приватне життя людини тягне за собою виникнення 
ситуацій, в яких кращим виявляється холодний, раціональний розрахунок. Сучасні 
суспільні відносини певною мірою провокують розквіт егоїзму в свідомості 
людини. Дегуманізація і деморалізація соціокультурних цінностей 
супроводжується підвищенням інтересу молоді до сцен насилля і жорстокості, 
посиленням споживацьких орієнтацій. Зараз людина зосереджується на цінностях 
матеріального світу. Науково-технічний прогрес постійно ставить перед людиною 
нові цілі, тому пріоритетного значення набувають цінності пізнання і діяльності. 

І лише деяка частина молоді, не задовольняючись тенденціями розвитку 
суспільства, зайнята інтенсивними духовними пошуками, зорієнтованими на 
істинні цінності. 
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WAR AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM 

 
Everyone facing the pictures of war as an actual, intentional and widespread armed 

conflict between political communitiescouldn’t help inquiring into the nature of this 
permanent and cruel companion of the mankind. 

Enthusiasm for war with its brutality and ugliness was typical for primitive people. 
The delight of war though couldn’t be found any more in epochs coming after the 
heroically-legendary period. There are a variety of works in the philosophy of war 
among which the greatest one is On Warby C. von Clausewitz combining observations 
on strategy with questions abouthuman nature and the purpose of war. On examining the 
teleology of war Clausewitz makes a conclusion that war is «politics by different 
means». Since the philosophy of war is treated as a subset of another branch of 
philosophy it’s difficult to define any clear-cut schools of thought in the same sense 
that’s why we’ll concentrate on three themes in philosophical comprehension of war: its 
origin, ethics and teleology. 

Answers to the question of the origin of war largely depend on the philosophers’ 
views on its natural or artificial character. Since the time ofPlato defining war as a 
natural state of social life a lot of thinkers shared the same view: Seneca, Th. Hobbes, 
P. Proudhon and others. An alternative view stresses the artificial origin of the war (J. 
Herder, L. Tolstoy, S. Frank and others). 

It is not surprising that even among great thinkers impressed by continuity of wars 
since the dawn of man’s life the idea of naturalness of war was widely spread. However 
despite war’s violent nature, controversial social effects the question of its ethics 
remains unsolved. A number of theories praise the war (Heraclitus, G. Hegel, J.-
J. Rousseau, F. Nietzsche and others), while the others condemn it (Seneca, Epictetus, 
F. Voltaire, I. Kant, F. Dostoevsky and others). One can find the third group of the 
thinkers who see both good and evil beginnings in war (Schiller, V. Soloviev). 

The interest for teleology of war for the first time was attributed to Plato. New 
questions about the end of war were raised since the XVII century (A. Smith, I. Kant, 
A. Comte, G. Buckle, H. Spencer, J. Mill). The Cataclysmic school of thought sees war 
as a bane on humanity which serves little purpose outside of causing destruction and 
suffering; the Eschatological school sees all wars as leading to some goal, and asserts 
that some final conflict will someday resolve the path followed by all wars and result in 
a massive upheaval of society; the Political school of thought sees war as a tool of 
politics. 

As one can see the major issues of war (its natural/ artificial character; morality/ 
immorality and ends) haven’t found one clear solution. Collective decision of 
philosophers turned to be fragmented and contradictory. One may suggest that such a 
diversity of views on the content of the war will continue its existing because of the 
complexity of the phenomenon of war.  
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