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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема розуміння «суб’єкту» посідала 

важливе місто в філософії від Античності до сьогодення та є однією з найбільш 

животрепетних проблем західної філософії двадцятого століття. В останні декади ХХ 

сторіччя категорія «суб’єктність» набуває нових рис у зв’язку з ситуацією «кризи 

європейського суб’єкта», вихід з якої стає однією з найактуальніших філософських 

проблем сучасності. Істотну, якщо не провідну, роль у цих трансформаціях відіграє 

розвиток комп'ютерних мереж, усе зростаючий ступінь віртуалізації соціальних 

процесів і становлення кіберпростору як особливого виду реальності, яка існує 

нарівні з реальністю фізичної. Інформаційні технології, які споконвічно розглядалися 

лише як технологічний феномен, швидко переростають відведену їм роль, 

перетворюючись у феномен загальнокультурний, і, більше того, надкультурний, і 

стають тією надсистемою, яка детермінує та змінює всі, без винятку, елементи  

системи сучасного суспaільства. Зміни перетерплюють всі, без винятку, сфери 

соціального й навіть біологічного буття людини, впливаючи, зокрема, на тип 

суб’єктності. Це обумовлює актуальність нових досліджень теми  суб’єкта, 

поширення її міждисциплінарного розуміння, удосконалення категоріального 

апарату, уточнення структури суб’єктності, аналізу її історичної динаміки у 

минулому та прогнозування її подальших трансформацій, вивчення взаємозв’язку 

між суб’єктністю та іншими проявами буття культури, зокрема формами релігійності.     

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане в межах державної теми кафедри філософії Донецького національного 

технічного університету «Розвиток віртуального простору мережі Internet як чинник 

трансформації релігійного життя сучасної людини» (реєстраційний номер Н-10-12) та 

розкриває один з наслідків розвитку інформаційних технологій – трансформацію 

суб’єктності як антропологічної характеристики людини та онтологічної 

характеристики культури. 

Об'єктом роботи є антропологічний та онтологічний зміст категорії 

суб’єктності як універсалії культури.  

Предметом – релігійна природа онтологічного змісту категорії суб’єктності та 

його історичні зміни, в тому числі під впливом інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Мета роботи полягає в розробці адекватного визначення й методології аналізу 

суб'єктності, а також застосування цієї методології для аналізу уявлень про суб’єкта в 

західноєвропейській філософії та їх зв’язку з релігійними парадигмами 

західноєвропейської культури з акцентом на становлення нової парадигми 

суб'єктності на початку ХХI сторіччя. 

Для досягнення поставленої цілі необхідно розв'язати наступні завдання: 

- обґрунтувати доцільність переносу акцентів при дослідженні проблеми 

«суб’єкту» з категорій «суб'єкт» та «суб'єктивність» на більш широку категорію 

«суб'єктність»; 

- встановити взаємозв'язок між релігійними парадигмами західноєвропейської 

культури та довести, що аналіз суб’єктності на фундаментальному рівні неминуче 

постає як аналіз релігійних форм;  

- об'єднати гносеологічний, антропологічний і соціологічний напрямок 

рефлексії про суб'єкта, запропонувавши онтологічну інтерпретацію суб'єктності й 



показати, що суб'єктність, яка розуміється в онтологічному ключі, є культурною 

універсалією і може служити інструментом аналізу типологічних відмінностей і 

історичної динаміки соціальних систем; 

- використати розроблену методологію для аналізу уявлень про суб’єктність та її 

релігійні засади в західноєвропейській філософії; 

- проаналізувати вплив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій на 

трансформації суб'єктності й обґрунтувати гіпотезу про початок формування в 

першім десятилітті ХХІ століття нового типу суб'єктності. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Дисциплінарна область 

дослідження знаходиться на перетині, перш за все, філософського те релігієзнавчого 

дискурсів. Насамперед, це дослідження, що розкривають історіографію теми 

«суб'єкта»: М. Фуко, А. Рено А. де Либера. Також слід зазначити роботи й навчальні 

курси російських авторів:  Є.В.  Косилової, І.В.  Дуденкової, А.В.  Енговатової. 

Термінологічні проблеми знаходять висвітлення в роботах М. Хайдеггера (який 

уперше обґрунтовує необхідність розмежування термінів «суб'єктивність» і 

«суб'єктність», Є. Балібара,  Н. Пауер, А.Н.  Леонтьева, В.Е. Кемерова, С.Д. Дерябо, 

Ю.І. Прохоренко та ін. Психологічна інтерпретація суб'єктності найбільш широко 

представлена в роботах російсько- та україномовних авторів: А.Н. Леонтьева, А.А. 

Тимошенко, В.А. Петровського, Е.Ю. Коржової, Л. Рубінштейна, Є.Н. Волкової, С.Я. 

Дерябо, Н.В. Богданович, К.А. Абульханової та ін. Онтологічний підхід до 

інтерпретації суб'єктності представлено у роботах Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, Ж. 

Деррида, Ж. Делеза; у російській та українській філософії – у роботах П. 

Флоренського, М. Бахтіна, Е.В. Ільєнкова, М. Мамардашвілі, І.Д. Невважай, Ю.І. 

Прохоренко, В.О. Хазіна, М.Ф. Викова, Г.В. Лобастова, В.М. Сагатовського. 

Другий блок розробок, пов'язаних з даним дослідженням, присвячений ролі 

комунікаційних технологій у трансформаціях суспільства. Філософські й соціологічні 

моделі сучасного суспільства представлені в роботах М. Маклюена, Е. Тоффлера, К. 

Поппера, Ж. Ліотара, Д. Белла, П. Бергера й Т. Лукмана, Н. Лумана, А. Шюца, П. 

Друкера, А. Турена, А.В. Гулигі, В.А. Ємеліна, В.Л. Іноземцева, Д.В. Іванова. 

Дослідження мережі Інтернет як феномена соціальної реальності представлені в 

роботах У. Еко, Д. Тепскота, І. Ейдмана, Б. Уелмана, Р. Коллінза, А. Барда, Я. 

Зодерквіста. Е. Тоффлера, Д. Тепскотта, Е. Уільямса, Дж. Хауі, М. Робінсона, Е. фон 

Хіппеля, Дж. Хоукінса, Р. Флориди, Ч. Лендрі, І. Ейдмана. Дослідження 

трансформації релігійності під впливом інформаційно-комунікаційних технологій 

сьогодні належать переважно закордонним авторам: С. Deacy, Е.А. Arweck, Н. 

Campbell, М. Hojsgaard, М. Warburg та безліччю інших; на території СНД дану 

проблематику розробляють П.Н. Костилев, Д.А. Пратина, А.П. Забіяко. Активні 

дослідження даної проблеми ведуться співробітниками кафедри філософії 

Донецького національного технічного університету Д.Є. Музою, Р.О. Додоновим, 

О.М. Іщенко та ін. Дослідження теми також здійснюється в рамках державної теми 

кафедри «Розвиток віртуального простору мережі Інтернет я чинник трансформації 

релігійного життя сучасної людини» О.В. Білокобильським, І.А. Козловським, К.А. 

Гарбузенко, Т. Мошовським та ін. 

Методологія дослідження. Вибір методологічних засад роботи обумовлено 

специфікою дослідження та природою його об’єкту та предмету та охоплює ряд 

принципів і підходів: 



- міждисциплінарний підхід, який здійснити комплексний аналіз категорії 

«суб’єктність», який охопив площини філософського, релігієзнавчого, 

соціологічного, психологічного, технічного, природничо-наукового, 

літературознавчого, мистецтвознавчого та історичного знання; 

- метод лінгвістичного аналізу текстів було застосовано для виявлення 

синтаксичної динаміки терміна «суб’єкт» та його похідних – «суб’єктивність» та 

«суб’єктність»; 

- компаративістська методологія дала можливість простежити динаміку 

розуміння «суб’єкта» у філософських та соціально-гуманітарних концепціях різних 

історичних епох, та виявити якісні відмінності самої суб’єктності цих епох; 

- антропосоціокультурний підхід дозволив об’єднати антропологічний, 

соціологічний та психологічний напрямки аналізу суб’єктності для формулювання 

багатостороннього її визначення; 

-  онтологічний підхід дозволив перенести дослідження на гранично загальний 

рівень та, в остаточному підсумку, звести його до одного з фундаментальних 

філософських питань – питання про буття;  

- структурно-функціональний та системний підходи дозволили розглянути 

суб’єктність як багатокомпонентний феномен  та виявити її структуру та системну 

цілісність; 

- у роботі розроблено власну методологію аналізу історичних типів суб'єктності 

як культурної універсалії.    

Джерельна база дослідження. Дане дослідження спирається на значне коло 

філософських та релігієзнавчих робіт, соціологічні та психологічні дослідження 

суб’єктності, а також широке коло досліджень, пов’язаних із впливом інформаційно-

комуникаційних технологій на соціокультурне буття. 

Наукова новизна роботи може бути сформульована у вигляді ряду теоретичних 

положень: 

Вперше 

- вперше запропоновано розуміння категорії суб’єктності  з точки зору її 

онтологічного змісту, який формується в межах різних релігійних систем, та дозволяє 

представити суб’єктність як базову інтегральну соціально-філософську категорію та 

універсалі. культури, одну з фундаментальних характеристик будь-якої  соціальної 

системи. 

Удосконалено: 

- категоріальний апарат теми «суб’єкта»; 

- визначення суб’єктності як системної антропологічної та онтологічної 

категорії та її структурну модель; 

- розуміння західноєвропейської суб’єктності як послідовності парадигм 

суб’єктності; 

- оцінку впливу інформаційних та комунікаційних технологій на суб’єктність; 

Теоретична і практична значимість роботи. Теоретичне значення одержаних 

результатів дослідження зумовлено її науковою новизною. Розроблена структура та 

методологія аналізу суб’єктності можуть бути застосовані як універсальна 

методологія та базис періодизації історичного процесу в цілому. Практичне значення 

полягає в тому, що методологію, висновки та матеріали роботи може бути 

застосовано у лекційних курсах з соціальної філософії, філософії історії, соціології, 



філософської антропології відповідно до вузівських програм, а також у вигляді 

окремого спецкурсу. 

Апробація роботи. Основні положення і висновки дослідження викладені в 

одній статті, а також представлені на восьми національних і міжнародних наукових 

конференціях у Донецьку, Києві, Одесі, Харкові і опубліковані у вісьми збірках тез. 

Частково результати роботи були представлені на Всеукраїнській студентській 

олімпіаді по філософії й релігієзнавству у 2011 р. В цілому теоретичний доробок 

знайшов відображення друкованих матеріалах загальним обсягом 1 д.а. 

Структура роботи. Для розкриття теми роботи та вирішення поставлених 

завдань була визначена її структура. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, 

висновку, а також списку використаної літератури і джерел, що включає 183 

найменування, серед яких 24 іноземною мовою. Зміст роботи (за винятком списку 

використаних джерел та літератури) викладено на 98 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету та 

завдання магістерського дослідження окреслено зміст роботи, її новизну та 

актуальність дослідження. 

Перший розділ «Категорії «суб’єкт», «суб’єктивність» та «суб’єктність» як 

предмет сучасної філософської рефлексії» присвячено аналізу сучасного стану 

дослідження теми «суб’єкту» в західноєвропейській філософії. В трьох підрозділах 

цього розділу послідовно обґрунтовується тезис про те, що тема «суб’єкту», як і 

більшість проблемних областей сучасного соціально-гуманітарного знання переживає 

термінологічну кризу, що значною мірою пов’язано з використанням термінології яка 

сформувалася у добу Просвітництва, але не є повною мірою адекватною для 

характеристики сучасної соціальної реальності.  

У підрозділі 1.1. «Від «суб’єкта» і «суб’єктивності» до «суб’єктності» 

проаналізовано проблему обмеження терміну «суб'єктність» внаслідок існування 

традиції суто гносеологічної його інтерпретації, а також обмеження терміну 

«суб’єкт» внаслідок суворої прив’язки його до конкретного періоду філософської 

думки – філософії Нового часу, якій притаманна картезіанська модель інтерпретації 

суб’єкта.  

Підрозділ 1.2 «Три напрямки рефлексії про суб'єктність» вказує на інший бік 

термінологічної проблеми, пов’язаний з тим, що «суб’єктність» як міждисциплінарна 

проблема, розглядається різними галузями знання досить однобічно: кожна з них 

робить акцент на одній з її граней – гносеологічній, антропологічній або 

соціологічній. У зв'язку із цим запропоновано узагальнення існуючих підходів і 

визначень із метою поєднанню трьох зазначених граней рефлексії про суб'єкта – 

гносеологічної, антропологічної і соціологічної – воєдино і розробці цілісної моделі 

суб'єкта.  

Підрозділ 1.3 «Суб'єктність як універсалія культури та її онтологічне 

значення» присвячений обґрунтуванню доцільності онтологічної інтерпретації 

суб’єктності. Таке розуміння дозволить розуміти суб’єктність як фундаментальну 

характеристику не лише суб’єкта, але соціальної системи в цілому, та надає категорії 

«суб’єктність» статусу культурної універсалії, яка детермінує усі риси тієї чи іншої 

епохи чи культури. Важливим висновком стає тезис про релігійну природу 



суб’ектності, яка завжди є вираженням відносин людини (суб’єкта) до тієї чи іншої 

позасуб’єктної реальності. Таким чином, у першому розділі розроблено визначення 

«суб’єктності» як онтологічної категорії та запропоновано набір критеріїв, в розрізі 

яких може здійснюватись аналіз суб’ектності певної епохи. 

Другий розділ «Сакральні архетипи західноєвропейської суб’єктності» є 

спробою застосування цієї методології для аналізу та періодизації 

західноєвропейській історії від Античності до сьогодення.  

У підрозділі 2.1. «Суб'єктність як підстава періодизації історичного 

процесу» обґрунтовано доцільність характеристики історичних епох з точки зору 

трансформації суб’єктності та на конкретних культурно-історичних прикладах 

демонструє, як саме змінюються уяви про позасуб’єктну реальність та статус людини 

відносно неї в різні періоди часу, відображення цих уявлень у філософській думці 

сучасників, а також те, яким чином ці уявлення детермінують всі прояви соціального 

в конкретному суспільстві. 

У підрозділі 2.2. «Антична парадигма суб’ектності» за допомогою 

розробленої методології аналізу суб’єктності наведено характеристику  однієї з 

парадигм суб’єктності – суб’єктності Античної доби.  

Підрозділ 2.3. «Парадигма суб’єктності Середньовіччя» присвячений аналізу 

типу суб’єктності доби Середньовіччя. 

У підрозділі 2.4. «Парадигма суб’єктності нового часу» виділено 

найважливіші риси суб’єктності Нового часу (або доби Модерну).  

У підрозділі 2.5. «Парадигма суб’єктності доби постмодерну» надано 

характеристику суб’єктності постмодерної доби. 

 В третьому розділі «Релігійні атрибути «метасуб’єктної» парадигми ХХІ 

сторіччя» обґрунтовано твердження про те, що появлення та розвиток на початку 

ХХІ сторіччя нових інформаційних та комунікаційних технологій стає фактором 

чергової зміни парадигми суб’єктності.  

Підрозділ 3.1. «Від технічних революцій до онтологічного розширення 

реальності» присвячено аналізу одного з факторів цієї трансформації – інтеграції 

фізичного та віртуального просторів завдяки розвитку технологій «розширеної 

реальності» та мобільних засобів комунікації.  

В підрозділі 3.2. «Діалогічні медіа та гіперкомунікация як фактори 

суб’єктної революції» зроблено акцент на другому факторі суб’єктної революції – 

розвитку діалогічних засобів розповсюдження інформації та масової комунікації. 

Обґрунтовано тезис про те, що з появою інтернет-технологій покоління Веб 2.0 

вперше в історії людства відбувається формування не монологічної (суб’єкт-

об’єктної), а діалогічної (суб’єкт-суб’єктної) моделі розповсюдження інформації. 

У підрозділі 3.3. «Релігійні атрибути сучасної суб’єктності» показано 

релігійні риси сучасної віртуальної реальності, в якій людина отримує можливість 

відчути себе майже божеством у створеному їй самій «електронному раю». 

Розділ чотири «Вплив психоемоційного навантаження на віруючого, який є 

користувачем Інтернету» виконано згідно наказу міністерства освіти та науки, 

молоді та спорту, міністерства внутрішніх справ, державного комітету з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 969/922/216 від 2010 року пункту 4.3, 

під керівництвом Костюченко М. П. У цьому розділі зроблено зауваження про те, що 

сучасні інформаційні і комунікаційні технології містять в собі не лише значний 



потенціал соціального розвитку, але й нові загрози психоемоційному стану людини, 

яка «мешкає» в цьому просторі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило послідовно розв’язати поставлені завдання й 

отримати ряд висновків. Основні теоретичні результати магістерської дисертації 

можна узагальнити в ряді тез. 

1. «Понятійна криза», характерна для всієї сучасної соціально-гуманітарної 

галузі знань, торкнулася й проблематики «суб'єкта», що вимагає уточнення 

категоріального апарата даної дисциплінарної області.  

2. Онтологічний підхід до інтерпретації суб'єктності дозволяє розуміти її як 

одну з фундаментальних характеристик культури, культурну універсалію, яка  

детермінує мислення й активність як конкретної людини, так і тієї або іншої 

соціальної системи в цілому та здатна виступати інструментом порівняльного аналізу 

різних епох і соціальних систем. 

3. Західноєвропейська суб'єктність будь якої доби має релігійне підґрунтя, тобто 

завжди являє собою певну проекцію ставлення людини до сакрального. 

4. Є підстави вважати, що початок ХХІ століття стає періодом чергової зміни 

парадигми західноєвропейської суб'єктності, однією з найважливіших передумов 

чого стає поява й розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Можливість практичного застосування результатів роботи обґрунтовується 

необхідністю в проведенні комплексних міждисциплінарних досліджень і, більше 

того, у формуванні спеціальних галузей знання, метою яких повинні стати як аналіз 

проблематики «суб'єкта», так дослідження  того інтегрованого віртуально-фізичного 

простору, у якім існує цей суб'єкт. Конкретний результат  полягає, насамперед, у 

можливості застосування розробленої в ній методології для аналізу конкретних 

історичних процесів. 

Результати, отримані у магістерській роботі, відкривають подальші перспективи 

для аналізу категорій  «суб'єкт», «суб'єктність» та «суб'єктивність», аналізу сучасного 

суспільства, а також більш глибокого розуміння людини й культури в цілому. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кисельова Ю.М. Категорія суб’єктності та її трансформація у цифровому 

суспільстві початку ХХІ сторіччя. – Рукопис. 

Дипломна робота на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 8.020301 

(релігієзнавство). – Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. 

В дипломній роботі, яка являє собою міждисциплінарне дослідження на 

перетині філософського та релігієзнавчого дискурсів, проаналізовано категоріальний 

апарат проблеми «суб’єкта» та «суб’єктності», сутність та історичну динаміку 

змістовного наповнення цих категорій та їхні змістовні трансформації у суспільстві 

початку ХХІ сторіччя. Запропоновано онтологічний підхід до інтерпретації 

суб'єктності, який дозволяє розуміти її як одну з фундаментальних характеристик 

культури що детермінує існування усіх її сфер і, таким чином, надає їй статусу 

культурної універсалії. Виявлено та проаналізовано релігійне підґрунтя суб’ектності, 

яка завжди є вираженням відносин людини (суб’єкта) до тієї чи іншої позасуб’єктної 

реальності, тобто сакрального. Доведено, що початок ХХІ століття стає періодом 

чергової зміни парадигми західноєвропейської суб'єктності, однією з найважливіших 

передумов чого стає поява й розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Ключові слова: суб’єкт, суб’єктивність, суб’єктність, суб’єктна революція, 

парадигма суб’єктності, релігійні засади, інформаційні революції. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Киселева Ю.М. Категория субъектности и ее трансформация в цифровом 

обществе начала XXI века. - Рукопись. 

Дипломная работа на соискание степени магистра по специальности 8.020301 

(религиоведение). - Донецкий национальный технический университет. - Донецк, 

2013. 

В дипломной работе, представляющей собой междисциплинарное исследование 

на пересечении философского и религиоведческого дискурсов, проанализированы 

категориальный аппарат проблемы «субъекта» и «субъектности», сущность и 

историческая динамика содержательного наполнения этих категорий и их 

трансформации в обществе начала XXI века. Онтологический подход, примененный к 

интерпретации субъектности, позволяет понимать ее как одну из фундаментальных 

характеристик культуры, детерминирующую существование всех ее сфер и придает 

ей статус культурной универсалии. Выявлены и проанализированы религиозные 

основания субъектности, которая всегда является выражением отношений человека 

(субъекта) к той или иной внесубьектной реальности, т.е. сакральному. Показано, что 

начало XXI века становится периодом очередной смены парадигмы 

западноевропейской субъектности, одной из важнейших предпосылок чего 

становится появление и развитие современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъективность, субъектная 

революция, парадигма субєектности, религиозные основания, информационные 

революции. 



 

SUMMARY 

Kyseleva Y.M. Category “subjectity” and its transformation in the digital society 

at the beginning of the XXI century. - Manuscript. 

Donetsk National Technical University. - Donetsk, 2013. 

The research paper is a multidisciplinary research at the intersection of philosophy and 

religious studies discourses. In this paper а categorical apparatus of the problem of "subject" 

and "subjectivity", the essence of the historical dynamics and substantive content of these 

categories and their transformation in society beginning of the XXI century. Ontological 

approach applied to the interpretation of subjectivity can understand it as one of the 

fundamental characteristics of the culture, which determine the existence of all its spheres 

and gives it the status of cultural universals. Identified and analyzed the religious basisf 

subjectivity, which is always an expression of the relationship between man (the subject) to 

a particular vnesubektnoy reality, ie sacred. It is shown that the beginning of XXI century is 

the period of the next change of the paradigm of Western subjectivity, a key factor which is 

the emergence and development of modern information and communication technologies. 

Keywords: subject, subjectivity, subjectity, subject revolution, religious basis, 

information revolution. 

 


