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поведения людей [4, с. 19]. Однако даже современ-
ное общество, несмотря на постоянное усовершен-
ствование правовых институтов, не способно наце-
литься на эту установку. Поэтому основным вызо-
вом современности остается проблема потери 
нравственности на уровне глобальном. 

Выводы 
Правовые институты по нынешним временам 

представляют собой сложную разветвленную сеть 
самостоятельных правовых отраслей и подотрас-
лей, причем таких разветвлений становится все 
больше. Правовые институты могут существовать 
как в виде структурных частей нормативных право-
вых актов, так и в виде отдельных документов. 

Роль права в условиях меняющегося мира зна-
чительна. Это связанно с тем, что политические и 
экономические события требуют постоянного пере-
осмысления и правовой оценки.  

Трансформация институтов права обусловлена 
также рядом конкретных объективных и субъектив-
ных факторов. К объективным факторам можно 
отнести социальные, политические, экономические, 
производственные, бытовые, духовные и другие 
условия жизни общества. Именно эти факторы 
определяют процесс возникновения и развития 
всей системы права, а также они способны менять 
ее качество и ценностное содержание. Ее качество 

зависит от того, насколько эффективно функциони-
руют отдельные сферы общественных отношений.  

К субъективным факторам относится, прежде 
всего, деятельность тех, кто занимается законотво-
рчеством. Речь идет о государственных деятелях, 
политиках, юристах, законодателях-теоретиках, 
которые и формируют современное глобальное 
правовое поле. Именно моральные принципы каж-
дого участника общественной жизни определяют 
основу не только индивидуального, но и глобально-
го правосознания. 
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Вступ 
Сучасне суспільство та його засоби комунікації 

доводять, що дійсність в основі своїй стає потоком 
інформації, головними носіями якої виступають 
друковані та цифрові медіа. Цим пояснюється жва-
вий інтерес дослідників із різних сфер діяльності до 
проблеми медіа, зокрема, до проблеми ідейно-
смислового наповнення інформаційних продуктів, 
які, насамперед, цікавлять гуманітаріїв. 

Постановка завдання 
У статті об’єктом дослідження виступає феномен 

сучасних медіа та філософські, освітні й соціологічні 

рефлексії щодо ідеологічної та метафізичної основи 
медійної продукції, впливу медійної інформації на 
масову свідомість. Предметом вивчення є конкрети-
зація ролі сучасних медіа в висвітленні однієї з най-
болючіших тем новітньої історії – теми світової, 
зокрема, європейської міграційної кризи. Ставиться 
за мету оцінити міру об’єктивності та моральної 
відповідальності інформації медіа в контексті даної 
теми. У цілому автор статті виходить з переконання, 
що критичне осмислення ідейного контексту медіа 
сприяє підвищенню медіаграмотності й вкладається 
в просвітительські задачі сучасної медіаосвіти та 



88 Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2017. – № 1 (25) 

медіафілософії. Останні спрямовані на реалізацію 
кожним громадянином свого права на свободу са-
мовираження й отримання інформації, що сприяє 
підтримці демократії.  

Аналіз досліджень і публікацій 
Вивченням функціонування медіа, їх метафізич-

ним та соціокультурним контекстом, характером й 
способом впливу на масову свідомість і суспільство 
займається широкий діапазон дослідників різних 
напрямків знання. У статті безпосередньо зупинимо-
ся на доробках західних мислителів Т. Адорно, 
М. Маклюена, М. Хоркхаймера та сучасних російсь-
ких та українських дослідників – Г. Мельник [2], 
Л. Ороховської [3], Г. Почепцова [14], В. Савчука [4], 
Ю. Сівкова [5]. У контексті звернення до актуальних 
проблем медіаосвіти та медіафілософії будемо спи-
ратися на ідеї Л. Мастермана, а також Д. Григорової, 
А. Левицької, О. Мурюкіної, О. Федорова [6; 7], 
І. Челишевої. У тому числі, використаємо рекомен-
даційні документи ЮНЕСКО стосовно медіаосвіти [1]. 
Проблемне поле, пов’язане з розумінням міграційної 
світової й європейської міграційної кризи та її супе-
речливим висвітленням в ЗМІ, будемо аналізувати на 
основі досліджень В. Малахова [8], Р. Гасанова, а 
також міжнародних звітних документів Мережі етич-
ної журналістики (EJN) [9], некомерційної незалежної 
організації Ради з питань Західної півкулі (COHA) [10] 
та інших публікацій. 

Основна частина 
Під «медіа» загалом розуміють складні технічні 

пристрої, що конструюють соціокультурну реаль-
ність за допомогою виробництва смислів [5, с.17]. 
Таке визначення характеризує медіа в пізніший 
періоду їх існування. Спочатку медіа мали лише 
інструментальний статус, роль яких зводилась до 
передачі повідомлень. У теперішній час ми говори-
мо про медіа як про самостійну та єдину онтологічну 
умову існування людини [4, с. 10]. Отже, медіа 
втрачають роль технічних посередників, які транс-
люють дещо, що їм самим по собі не належить, 
тепер вони відіграють роль всеохоплюючого та все-
поглинаючого середовища, яке утворює реальність 
досвіду та свідомості. Якщо класична раціональ-
ність розуміла дійсність через діалектичну супереч-
ність суб’єкт-об’єктних відношень, то медіареаль-
ність ігнорує таке розрізнення. Тому нові засоби 
комунікації породжують відповідного суб’єкта. Як 
пише Ю.В. Сівков, постсучасний суб'єкт володіє 
необмеженим доступом до інформації, але «не знає 
нічого, що він хотів би знати» [5, с. 22]. Невизначе-
ність, ідентифікаційної сплутаність, децентрація 
постають характерними ознаками суб’єкта медіа.  

Більше того, домінуючим елементом сучасних 
медіа стає не текст (лінгвістичний характер реаль-
ності), а образи («іконічний поворот»). Ця перебудо-
ва відбивається на характерові свідомості людини – 
образи, чуттєве сприйняття стають її домінуючим 
елементом. У такій ситуації людина опиняється в 
нерівноправному положенні – наочно медіа посту-
люють себе в якості опосередковуючої реальності, 
що рівнодоступна для всіх людей. Але, в сутності, 
вони приховують існуючу інформаційну нерівність. 
За допомогою медіа суб'єкт «спостерігає не події, а 

спостереження» [5, с. 22]. При цьому самі медіа 
виводяться за рамки сприйняття реальності. Будучи 
матеріальними об'єктами, вони, якби відсутні в кад-
рі, їх неможливо виявити в продукті, так само від 
людини-споживача інформації вислизає метафізич-
на реальність – реальність визначених і завданих 
мадіасмислів.  

Отже, медіа є такою реальністю, що продукує 
інформаційні смисли. Будучи універсальним засо-
бом комунікації, вона забезпечує рівний доступ до 
них, одначе в кінцевому підсумку, розуміння і конт-
роль суб'єкта над цією реальністю завжди від нього 
вислизає. Медіареальність, таким чином, залиша-
ється, так би мовити, «річчю у собі», а суб’єкт має 
справу лише з інтерпретацією реальності, з однією 
чи іншою її стороною, лише з уявленням про неї, а 
не з самою справжньою реальністю. Така гносеоло-
гічна ситуація з розвитком медіа дала підстави 
Д. Сівкову методологічно порівнювати її з некласич-
ними філософськими рефлексіями буття світу. Цю 
думку, вважає дослідник, в свій час висловили 
Т. Адорно та М. Хоркхаймер в праці «Діалектика 
Просвітництва». Трагедія пізнання і культури, на 
думку цих філософів, полягає в тому, що суб'єкт 
уявляє, ніби здатний осягнути цілісність світу, проте 
він має справу тільки з поверхневим шаром і не 
«бачить» складне гілкування різноманіття систем-
них зв'язків. Аналогічна справа з медіа. Вони де-
монструють метафізичну поведінку й здійснюють 
метафізичну роботу, так як, по-перше, здійснюють 
глобалізацію і локалізацію реальності, по-друге, 
організовують пізнання суб'єкта, конституюють са-
мого суб'єкта і, по-третє, метафізично ухиляються 
від нього [5, с. 25]. 

Ідея об’єктивної передачі образа, його адекват-
ності відступає перед свободою вибору у відобра-
женні та інтерпретації однієї й тієї самої реальності. 
Тому важливим постає завдання експлікації й кри-
тичного осмислення багаторівневого та комплексно-
го характеру виробництва медіареальності. Цим 
завданням займаються нові дисциплінарні галузі – 
медіафілософія та медіаосвіта [1; 4; 6]. 

Смисли, що продукують медіа, претендують на 
універсальне значення й загальнолюдське охоплен-
ня. Смисли для людей важливі тим, що формують 
систему бачення світу. Залежно від картини світу в 
людей виникає мотивація на здійснення тих чи інших 
дій. Як метафорично передає цю думку Г. Почепцов, 
люди рухаються туди, куди кличуть смисли [14]. Тому 
вивчення ідейно-смислового повідомлення медіа є 
питанням водночас соціальної й моральної відпові-
дальності медіа перед суспільством. 

Основоположник медіаосвітньої теорії розвитку 
критичного мислення – британський вчений 
Л. Мастерман (L. Masterman) вважає, що оскільки 
медійна продукція є результатом свідомої діяльнос-
ті, логічно визначаються, щонайменше, чотири сфе-
ри вивчення: 1) на кому лежить відповідальність за 
створення медіатекстів, хто володіє засобами масо-
вої інформації та контролює їх; 2) як досягається 
необхідний ефект?; 3) які ціннісні орієнтації створю-
ваного таким чином світу?; 4) як його сприймає ау-
диторія? [6, с. 29]. Можна припустити, що 
Л. Мастерман, здійснюючи такий структурний аналіз 
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медіа, водночас намагається виявити справжні ме-
ханізми ідеологічного впливу та цінностей того чи 
іншого медіатексту. Безсумнівним в медіаосвітній 
діяльності та медіафілософії визнається факт наяв-
ності ідеологічної основи в медіа.  

Передбачається, що медіа здатні цілеспрямова-
но маніпулювати громадською думкою, в тому числі 
в інтересах тієї чи іншої соціальної групи, класу, 
раси або нації. Педагогічна стратегія зводиться 
тому до вивчення політичних, соціальних, націона-
льних і економічних аспектів медіа, до аналізу чис-
ленних суперечностей, які містяться в їх подачі з 
точки зору тієї чи іншої групи, класу, раси, релігії 
або нації. На переконання Л. Мастермана, медіа, 
безсумнівно, виступають агентами «домінуючої 
ідеології», які спрямовані на пасивних реципієнтів.  

Звернемося в цьому контексті до розгляду однієї 
з найболючіших тем сучасної історії – міграційної 
теми та певних прикладів її суперечливого висвіт-
лення в сюжетах медіа. Останні роки ситуація зі 
світовими міграційними потоками та контролем над 
ними дістала кризовий характер. Означення «кризо-
вий» стало вживатися вперше в квітні 2015 року, 
коли в Середземному морі на шляху до Європи 
сталася серія морських катастроф, в яких загинули 
більше тисячі мігрантів з Африки. Саме 2015 рік був 
ознаменований багаторазовим збільшенням потоку 
біженців і нелегальних мігрантів до Європейського 
союзу (ЄС) з країн Північної Африки, Близького 
Сходу і Південної Азії. Він виявив непідготовленість 
європейських інституцій до їх прийому та розподілу. 
Міграційна криза опосередковано підтвердила кризу 
європейської політики мультикультуралізму [8], що 
проводилася з кінця 80-х років ХХ ст. Цей розворот 
від відкритості й публічно схвальної риторики при-
йому мігрантів – до застережень, стриманості й 
відкритого визнання помилковості курсу прийшовся 
на перші десятиліття ХХІ ст. З коливаннями полі-
тичного й суспільного умонастрою змінювалося 
публічне й символічне ставлення до мігрантів. Їх 
стали зображувати переважно в образах загрози – з 
«державі загального добробуту», безпеці, соціаль-
ній згуртованості, національній ідентичності тощо. 
Безумовна роль в передачі подібних образів та 
ідейних повідомлень тут належала політикам         
ультраправого спектру та мас-медіа.  

Медіа не залишаються осторонь висвітлення мі-
граційних проблем, але чим далі, тим більше зрос-
тає критика стосовно повноти та об’єктивності по-
дачі ними інформації. Так, експерти ЮНЕСКО [11] 
нарікають, що в традиційних ЗМІ практично не від-
бувається обміну інформацією у справах біженців і 
між окремими мігрантами, що вони не враховують 
комплексний характер явища міграції: його причини, 
ідентичність та міграційні маршрути. Це, у свою 
чергу, призводить до смислових спотворень, абст-
рактного й спрощеного розуміння проблеми, до 
формування забобонів та ігнорування потреб заці-
кавлених груп. Ця тенденція перебільшеного впливу 
реальних чи уявних викликів, з якими стикаються 
приймаючі мігрантів та біженців, здебільшого стосу-
ється людей, які різко відрізняються культурною, 
етнічною або релігійною ідентичністю. Недолік дос-
товірної інформації, хибні уявлення, невірна інтерп-

ретація, помилкові очікування – всі ці негативні 
явища і конотації непокоять представників 
ЮНЕСКО, які виходячи з принципів Статуту Органі-
зації, визнають заохочення дотримання прав люди-
ни і свободи інформації наріжним каменем своєї 
діяльності [11].  

Наведемо конкретні приклади критики неодно-
значної оцінки з боку медіа стосовно проблеми міг-
рантів в європейських країнах (зокрема, таких як 
Болгарія і Румунія). Вже 10 років Болгарія і Румунія 
є членами Європейського союзу. Однак, ні в день 
вступу в Євросоюз, ні зараз, за повідомленням чер-
гової записки Єврокомісії, ці держави не відповіда-
ють стандартам боротьби проти корупції та органі-
зованої злочинності, які діють для країн-членів ЄС. 
Це закладає підґрунтя для упередженого умонаст-
рою щодо мігрантів з цих двох країн, які намагають-
ся скористатися правом ЄС на працю та вільне 
пересування. Як повідомляє Міхай Росу (Mihai 
Rosu), в 2013 році значне число західних ЗМІ вибух-
нули алармістською риторикою, їх заголовки спові-
щали про міграцію румун та болгар в термінах не-
минучого «вторгнення», що імовірно, призведе до 
банкрутства держави «загального добробуту». Ці 
ЗМІ попереджали, що від останніх можна очікувати 
здійснення всяких огидних (дрібних) злочинів, й 
навіть ушкоджень здоров’я через привнесення ними 
до Великобританії нової форми суперстійкої форми 
туберкульозу [12]. На основі аналізу преси дослід-
ник робить висновок, що попри розкидану інформа-
цію про позитивний вплив міграції (економічну акти-
вність мігрантів, їх молодий вік та переважно несі-
мейний стан, більш низькі соціальні витрати на них 
у порівнянні з корінними жителями, їх спроможність 
сплачувати податки) – попри все це, ЗМІ навіюють 
негативні емоції. Міграція висвітлюється як пробле-
ма: мігранти будуть подовжувати список очікування 
в лікарнях, займати місця в школах, претендувати 
на пільги і, найголовніше, будуть витісняти білих 
корінних робітників на ринку праці. Міхай Росу зада-
ється риторичним питанням, а, якби йшла мова, 
скажімо, про бриттів, які пересуваються з інших 
частин Великобританії, чи був би тон статей в ЗМІ 
(зокрема, в «Daily Mail») таким само панікерським, 
чи були би новини про це взагалі гідної уваги. Воче-
видь, висловлює жаль дослідник, хоч ЄС заснова-
ний за принципом недискримінації країн, проте на 
практиці через ЗМІ до менш розвинутих країн-
учасниць ЄС ставлення упереджене, воно ніби увіч-
нює стереотипи Східної Європи як бідної та відста-
лої, а до переселенців виробляється ставлення як 
до людей меншої вартості. У цьому Міхай Росу вба-
чає ознаки національного й соціально-класового 
шовінізму та дискримінації, у передачі яких перева-
жно винуваті самі європейські ЗМІ.  

Мережа етичної журналістики (EJN) у 2015 році 
випустила спеціальний звіт, у якому дослідила роль 
ЗМІ у висвітленні теми міграції та біженців [9]. Він 
був опублікований до Міжнародного дня мігранта й 
містив аналіз 14 країн світу. Серед інших країн були 
досліджені ЗМІ Болгарії, які тепер разом з колегами 
з балканських країн знаходяться на передньому краї 
європейської кризи мігрантів і біженців. Болгарія 
останнім часом пережила найбільший приплив бі-
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женців в своїй сучасній історії. Так, в останньому 
кварталі 2013 року, ця країна отримала більше 7000 
клопотань про надання притулку, це приблизно в 10 
разів більше середньорічного показника протягом 
останніх 10 років. Прибуття в стислий строк такої 
кількості людей виявило неготовність країни за всі-
ма напрямками діяльності – політичній, адміністра-
тивній, гуманітарній та матеріально-технічній. Цього 
кризового становища можна було уникнути, якщо би 
заздалегідь були прийняти запобіжні заходи на 
державному та муніципальному рівнях. Не дивля-
чись на ініціативу деяких громадських спільнот та 
волонтерів, які працювали через НДО, надаючи 
посильну підтримку біженцям, все ж таки їх прибут-
тя викликало в основному негативну реакцію серед 
широких кіл населення, настрій яких підбурювався 
крайнє правою, націоналістичною риторикою та 
ксенофобськими заявами. В публічному дискурсі 
запанувала мова-ненависті, а також практика дис-
кримінаційних переслідувань та злочинів на ґрунті 
ненависті. Діючи за своїми стандартами, медіа по-
винні були пом’якшувати чи стримувати цю ворожу 
реакцію. Але, замість того, щоби опосередковувати 
суперечливі погляди та забезпечувати збалансова-
ну та достовірну інформацію, болгарські ЗМІ, за 
переконанням авторів звіту, впадали в сенсацій-
ність, часто при цьому порушуючи основні етичні та 
професійні принципи журналістики. Така безвідпові-
дальність, окрім об’єктивних, мала і суб’єктивні по-
яснення. Інформаційний персонал виявися не підго-
товленим, йому забракло досвіду та фахових знань 
в аналізі та дослідженні теми мігрантів і біженців. 
Ще в кінці 2012 року проблема міграції громадян 
третіх країн (як юридичних, так і тих, хто не мав 
документів) в Болгарії була маргінальною в місце-
вих ЗМІ. У цей час питання, які вони порушували, 
стосувалися політики держави та ЄС, доступу до 
соціальної системи та ринку праці, дискримінації і 
злочинності. З проаналізованих новин приблизно 
82% були нейтральними і чисто інформативними, й 
тільки 5% відверто негативно налаштованими.  

На незбалансованість матеріалу медіа вплинув і 
параметр свободи преси. За моніторингом Репор-
терів без кордонів, Болгарія тут займає 106 місце. 
ЗМІ країни працюють на невеликому та сильно-
сконцентрованому рекламному ринку з непрозорою 
структурою власності та надмірним впливом полі-
тичних та економічних інтересів на редакційну полі-
тику. Ці причини не могли не вплинути на характер 
медійного контенту. З 2013 року наголос у медіа 
кардинально змінився. Мірою прибуття тисяч лю-
дей, які перетинали болгарсько-турецький кордон в 
пошуках притулку в Європі, в медіа тема міграції 
вийшла на пікові показники. Стислий контент-аналіз 
дозволив експертам з EJN показати значні зрушен-
ня в дискурсі: ключовими стали теми національної 
безпеки, тероризму, хвороб й таборів біженців. При-
чому, особи, які шукали притулку, подавалися в 
основному в вигляді однорідної маси людей, які 
представляють собою «проблему», «загрозу» для 
цілісності Болгарії та європейських суспільств. Так 
само широко вживаним серед болгарських ЗМІ за-
лишалося визначення «нелегальний мігрант», від 
якого з етичних міркувань відмовились більшість 

міжнародних медійних організацій. Взагалі найгост-
ріший докір медіа стосується розповсюдження че-
рез них мови ненависті та агресії, спрямованих на 
меншини – за етнічною, релігійною чи сексуальною 
приналежністю. Найбільшою мірою це звинувачення 
стосувалося телебачення та Інтернету, особливо 
тих майданчиків, які належать праворадикальним 
партіям (дві такі партії представлені в парламенті 
Болгарії, вони володіють приватними тв-каналами 
SKAT і Alpha). У них контент заповнений расистсь-
кою та ксенофобською риторикою, біженці ймену-
ються прихильними «Талібану», «джихадистами», 
терористами тощо [9, с. 19-24].  

Спеціалісти з EJN в цілому вважають, що випра-
вити ситуацію в розкритті проблеми біженців та міг-
рації можна реформами не тільки місцевого медійно-
го ринку (через забезпечення кращої прозорості ме-
ханізмів фінансування, дотримання справедливої 
конкуренції та етичних стандартів), але й програмни-
ми зусиллями Європейського Союзу. Саме в здатно-
сті ЄС пропагувати більш справедливі критерії й 
підвищену прозорість, а також схвалювати урядові 
програми, в яких медіа постають відповідальними за 
дотримання етичного кодексу своєї галузі. Безумов-
но, ці заходи повинні супроводжуватися медаосвітою 
в сфері законодавства щодо надання захисту й при-
тулку біженцям та мігрантам, а також ефективним 
контролем медіа з боку прокуратури та поліції для 
протистояння мові ненависті та агресії. Ці та інші 
заходи, за зауваженням авторів EJN, є доцільними та 
нагальними, проте їх ефект подвійний. Журналісти, 
редактори та власники медіа з обережністю відно-
сяться до ініціатив, які можна розцінювати як наступ 
на свободу слова, чи її деяке обмеження внаслідок 
зовнішніх врегулювань. У загальнолюдському сенсі, 
безумовно, ідеальною установкою політики медіа 
залишається її орієнтація на професійну аналітику, 
об’єктивність, правову законність, неупереджену 
критичність та моральність.  

Приклади, які наведені вище – оцінки політики 
медіа у відношенні до болгарських та румунських 
мігрантів в Європі, й приклад експертної оцінки са-
мих болгарських ЗМІ у висвітленні проблем мігран-
тів і біженців демонструє однакове, у більшості сво-
їй негативне й упереджене, ставлення місцевого 
населення до масового прибуття чужинців з інших 
країн, нехай і сусідніх. Толерантність й соціальна 
терпимість, висловлені людьми до проблеми біжен-
ців і мігрантів в абстрактному відношенні, почина-
ють згортатися тією мірою, як ця проблема набуває 
конкретного й матеріально-осяжного вираження. 
Так само суб’єктивна прихильність до політики віль-
ного пересування та економічної міграції обертаєть-
ся протилежною оцінкою, коли порушуються соціа-
льні стандарти й цінності національної ідентичності. 
Великий вплив на загальне сприйняття та настрої 
людей має позиція, зайнята в ЗМІ. Проте вона від-
дзеркалює не стільки окремі погляди журналістів, 
скільки редакторську політику, визначену конкрет-
ною групою акціонерів і власників та директивами 
національного менеджменту. У цьому сенсі загаль-
ний розворот європейської політики від мультикуль-
туралізму до глибокої інтеграції мігрантів в спільно-
ту, з одного боку, й від глобалізації до національно-
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го ізоляціонізму та правого консерватизму, з другого 
боку, позначається на все більш прагматичному й 
строгому до них відношенні. Пріоритет національної 
економіки та ринку праці стає перешкодою для ма-
сової (економічної) міграції, а підсилення турботи 
національної й регіональної безпеки, соціального й 
культурного захисту перешкоджає масовому потоку 
біженців та переселенців.  

Даються взнаки й ідеологічні пріоритети зовніш-
ньої політики й значення політичного символізму. 
Відомий приклад подвійного ставлення з боку США 
до мігрантів і біженців з Куби та Гаїті [10; 13]. Як слі-
дує зі звіту Конгресу США, ці дві країни мають історію 
репресивних урядів з документально зафіксованими 
порушеннями прав людини. Обидві країни мають 
історії відправки біженців, які шукають притулку в 
Сполучених Штатах, переправляючись вплав на 
човнах. Попри очевидну схожість ситуацій, є низка 
політичних та економічних чинників, які обумовлюва-
ли прийняття різних директив з боку США до цих 
двох острівних держав. Стисло цю подвійність можна 
передати справедливим запитанням захисників прав 
іммігрантів: «Чому кубинці, які просять політичний 
притулок, потрапляючи на територію США, автома-
тично зараховуються до біженців й отримують право 
вільно пересуватися, а ті, хто втікають з Гаїті з одна-
кових, чи навіть більш гнітючих причин, затримують-
ся?» [13]. Серед інших причин, це пояснюється тим, 
що преференціальний імміграційний режим у відно-
шенні до кубинців та в певній мірі дискримінаційний 
до гаїтян обумовлений відмінностями в освітньому 
рівні (грамотність 99,8% кубинців та низький середній 
рівень освіти гаїтян, а, отже, останні слабко здатні 
підтримувати себе та робити внесок в американське 
суспільство) та рівні життя, расовими упередження-
ми. Але основну причину вбачають в політичній пло-
щині – так реалізується давня національна зацікав-
леність, що співпадає з цілями кубинсько-
американського лобі, й тим наноситься політичний 
удар по комуністичному кубинському уряду [13]. На 
упередженість імміграційної політики до гаїтян, ЗМІ 
(телебачення) та широка громадськість звернули 
увагу набагато пізніше, аніж інформаційно-
пропагандистькі групи та міжнародні агенції. Примі-
ром, 15 квітня 2002 року Верховний комісар ООН у 
справах біженців виніс рекомендаційний висновок, в 
якому практика утримання біженців-гаїтян у відповід-
них центрах під вартою в очікуванні слухання по їх 
справах називалася рівнозначною «безпідставному 
затриманню» й такою, що «суперечить міжнародним 
стандартам». Але, за визнанням Майкла Флінна 
(Michael Flynn), справа Гаїті незабаром зникла з ме-
дійного радара, а з нею зник контроль і над іншими 
випадками з практики затримання іммігрантів в США 
[13]. Очевидно, що дискримінаційна політика іммігра-
ційних служб, яка не обґрунтована міжнародним 
правом, та гнучке, однобоке висвітлення цієї про-
блеми в ЗМІ – є повсюдним явищем, і приклад з гаї-
тянами виступає одним з багатьох у цій сумнівній 
(ідеологічній) практиці.  

На цю суб’єктивно вмотивовану вибірковість ви-
світлення проблем біженців та міграції вказують і 
експерти Мережі етичної журналістики (EJN). У да-
ний час світові ЗМІ повідомляють про катастрофічні 

гуманітарні наслідки громадянської війни в Сирії та 
масовий від’їзд сирійців в Європу. Тим не менше, 
коли гострі людські трагедії в Сирії займають 
центральне місце, запитують автори звіту, де зна-
ходиться висвітлення другої за величиною гумані-
тарної кризи та війни, що розгортається на наших 
очах: в Ємені? Тут, близько 21 мільйона людей пот-
ребують термінової надзвичайної допомоги. Вони 
страждають від зовнішніх та внутрішніх артобстрі-
лів, блокади й повністю неадекватної допомоги та 
захисту [9, с. 2]. Подібне викривлення супроводжу-
ється іншою крайністю – коли медіа, вслід за ліде-
рами ЄС та національними політиками, починають 
твердити, що усі біженці, які прибувають до Європи, 
з Сирії [9, с. 14]. Рада ЄС від 22 вересня 2015 р. 
визначила пріоритетність у прийнятті людей з Сирії, 
Іраку та Еритреї, таким чином, вона прагнула ви-
ключити другу за величиною групу біженців – з Аф-
ганістану. Інші прибулі – громадяни з Сомалі, Лівії, 
країн Африки на південь від Сахари й курди з Сирії 
та Іраку, які прибули транзитом з території Туреччи-
ни. Отже, знову виявляється оцінна подвійність у 
визнанні переміщених людей: одні (люди з Сирії, 
Іраку та Еритреї) розглядаються як «добрі біженці», 
їм надають притулок у ЄС, а інші люди визнаються 
як «економічні мігранти» й через різні інституції їх 
депортують у країни походження. Тому постає пи-
тання справедливості такої вибірковості й відповід-
ності її рішенням міжнародного права, адже здебіль-
шого ці люди депортуються до країн, ситуація в яких 
є загрозливою для життя. 

Висновки 
У цілому аналіз, здійснений зусиллями EJN в роз-

різі тематики міграції та біженців виявив повсюдну 
проблему спрощеного й тенденційного її висвітлення, 
як на рівні місцевих й національних, так і міжнарод-
них ЗМІ. У документі прямо і відкрито були зазначені 
причини, що вплинули на якість подібної журналісти-
ки: ослаблення медіаекономіки, політична упередже-
ність, ужиток агресивної мови, стереотипне й упере-
джене відношення до біженців і мігрантів.  

У наш час небувалого значення для медіа набу-
ває завдання обережно, чуйно та змістовно транс-
лювати свою інформацію. Питання ідеологічної 
світоглядної основи медіа актуалізує проблему 
об’єктивності медіаповідомлень. Надійні, неупере-
джені слова, образи та сюжети медіа дуже потрібні 
людям, й передусім тим з них, хто найбільше соціа-
льно вразливий та незахищений.  
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ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В ПАРАДИГМІ МОДЕРНУ 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Анотація. У статті експліковано зміст концепту «особистість» у парадигмі модерну та показано, що під особис-
тістю розумівся соціальний суб’єкт, що наділений політичною свободою, який завдяки освіті набуває певних знань 
та навичок, що забезпечують його ефективність у суспільному та матеріальному виробництві. 

Ключові слова: індивід, людина, особистість, свобода, соціальний суб’єкт, суспільний договір. 

Вступ 
Незважаючи на наявні у сучасному інтелектуа-

льному дискурсі спроби перегляду змісту багатьох 
модерних концептів і навіть їх спростування, вони 
продовжують залишатися важливим елементом 
суспільного світогляду та соціокультурного буття. 
Дана тенденція, значною мірою, зумовлена тими 
розчаруваннями, які принесла глобалізація та муль-
тикультурність, у підсумку чого суспільний світогляд 
все частіше звертається до цінностей та конструк-
тів, що були сформовані парадигмою модерну. Не 
останнє місце серед них посідає й концепт «особис-
тість», який протягом двох останніх століть виступав 
своєрідним ідеалом, до якого має прагнути кожна 
людина.  

Аналіз досліджень і публікацій  
Концепт «особистість» вже неодноразово ставав 

предметом наукового дослідження. У цьому кон-

тексті варто згадати роботи О. Леонтьєва [15], 
І. Кона [120], Л. Карсавіна [10], Л. Баткіна [3], 
О. Маховикова [17], В. Андрущенка, Л. Губерського, 
М. Михайліченка [7], І. Васильевої [5] та ін. Доведе-
но, що конструювання особистості як суспільного 
ідеалу передбачає не тільки формування соціаль-
ного суб’єкта, а й звернення до проблеми 
суб’єктивності в класичній традиції філософуван-
ня [13]. Ці та багато інших авторитетних дослідників 
підходять до проблеми змісту та умов формування 
особистості з різних позицій, у підсумку чого вини-
кають суттєві розбіжності у її трактуванні. Між тим, 
підкреслене різноманіття підходів та дефініцій осо-
бистості поєднане спільною внутрішньою інтенцією, 
яка дозволяє говорити про відмінні тлумачення 
одного і того ж феномену. 

Підкреслена нами єдність змісту особистості про-
являється не тільки у дослідженнях, здійснених у 
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