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сьогодні, створений на основі відповідей майже 400 000 респондентів різних народів, 

говорить нам про те, що цінності в різних країнах абсолютно не збігаються протягом 

останніх 30-и років, а рухаються у  своєму розвитку паралельно. У кожної країни свій 

розвиток і специфічний темп, тому не можна стверджувати, що відбувається очевидне 

зближення культур чи  поглинання цінностей однієї спільноти ідеалами іншої країни чи 

культури.  

 

  
Рисунок 1 - Карта Інґлгарта за 1996 р. Рисунок 2 - Карта Інґлгарта за 2020 р. 

 

Завдяки глобалізації та раціональному (або навпаки) використанню її можливостей 

можна або занапастити свою культуру або доповнити її, удосконалити. Завжди потрібно 

знати й пам’ятати свою історію, традиції та культурну спадщину, адже без минулого не буде 

майбутнього. Одночасно, тримаючись з останніх сил за минуле через страх перед майбутнім, 

країна може надовго застрягнути у своєму розвиткові і не продукувати жодних культурних 

надбань..  

Складно уявити собі світ, у якому для людини не мала б ніякої цінності її національна 

самоідентичність. Отже, проблема полягає не в глобалізації як явищі, а у ставленні людей до 

неминучих об’єднавчих процесів сьогодення. Головним умінням сучасної людини може 

стати відкритість до універсуму, коли зовсім не треба відмовлятися від коренів, що 

визначають етнічну ідентичність, а, навпаки, зберігаючи найкращі здобутки власної традиції, 

надавати їм нових форм [2].  
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та семіотичного підходу.  Обумовлюється, що в контексті поступу 

постпостмодерністської соціокультурної реальності, виникає необхідність уваги до 

тенденцій трансформацій семіотично – архетипного простору, що пов’язане з появою 

нових соціальних кодів конвенціональної взаємодії та самоорганізації суспільства. 

Зазначається, що «соціальний архетип» (в синтетичному поєднанні соціального та 

особистісного архетипів у філософії К. Юнга та ідеї Ю.М. Плюсніна) надає основні 

структурні компоненти синергетичного рівня конвенціональної взаємодії та взаємовідносин 

та одночасно формує певну семіотичну модель – комунікативного рівня, що виступає і 

передумовою цілісного відтворення сучасної соціально – комунікативної системи як Тексту. 

Семіотичні межі особистості повинні не тільки забезпечувати її унікальність, але й 

сприяти продуктивній взаємодії з іншими текстами й текстом усього соціуму. У висновках 

надані основні характеристики поняття «соціальний архетип», що визначають його 

функціональну значимість, що це фактично соціальний інститут, сформований потребами 

спілкування, як форма адаптації спільності до середовища. Взаємовідносини можуть бути 

"логарифмовані - спрогнозовані". Символічно – знакові взаємоспівдії на засадах соціальних 

архетипах можливо вважати багатофункціональним феноменом, значущим для соціального 

суб'єкта і українського суспільства в цілому. 

Ключові слова: архетип, соціальний архетип, національний архетип, символ, знак, 

семіотичний Текст. 

Актуальність постановки проблеми. Нові глобалізаційні виклики значною мірою 

впливають на простір сучасного суспільства та  національної культури, що співвідноситься з 

постмодерністськими і постпостмодерністськими тенденціями, які проявляються в різних 

сферах, зокрема, інформатизації, в проекціях розвитку мистецтва, нової наукової 

методології, поліфонії мультикультур, а головне – у хоча перебудованних формах 

взаємовідношень в суспільстві, але на засадах певних відтворенних соціальних архетипів в 

новій якості їх впливу.  

Основний зміст. Теоретично,  конструювання кожного соціально – історичного 

простору із необхідністю відбувається на основі певних знаків і символів, що дозволяє 

здійснювати і ефективні соціальні форми та способи взаємодії та взаємовідносин. Особливу 

увагу привертаємо до положення, що для кожного соціального проекту характерні наміри 

втілення певного ідеалу взаємовідносин та суспільного розвитку в цілому. Виходячи із даної 

думки B. Алтухова, виявляємо, що «соціальний проект повинен бути представлений і у 

відповідній знаковій формі, повинен бути науково-обгрунтованим прототипом (моделлю), 

ефективним з точки зору поставлених завдань, запланованих до створення соціальної 

системи, описаної у відповідній знаковій формі» [1, с.16].  

На нашу думку, проявлення соціального та особистісного в основах архетипів у 

філософії К. Юнга, суттєво пов’язане із методологічним положенням, що архетипи – це 

типові способи «розуміння», що створює проекцію сходження до поняття «соціальний 

архетип», який в сучасній постмодерністській уяві можливо розглядати як комунікативно - 

комунікаційний Текст, в просторі якого саме і проявляється соціальне та особистісне 

архетипу, розкриваються соціальні та особистісні основи архетипу.      Ми звертаємося до 

положень К.Г. Юнга, що «архетип» є певною стійкою структурою мотивів-образів 

несвідомого, які проявляються в культурній творчості і в персональній свідомості, в міфах, 

казках, легендах, епосі, в індивідуальній творчості художників в літературі і живопису, а 

також в сновидіннях, мріях наяву, неусвідомлюваних фіксаціях свідомості і аномаліях 

свідомої поведінки. Фактично це синергетичне положення про взаємообумовленність 

соціального та особистісного у К. Г. Юнга, коли він дає найбільш розгорнуту характеристику 

і генезис категорії «архетип» і звертає особливу увагу на її еволюційні властивості і визначає 

значення поняття «архетип», в першу чергу, як «зміст колективного несвідомого», яке 
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«змінюється, стаючи усвідомленим і сприйнятим; воно зазнає змін під впливом тієї 

індивідуальної свідомості, на поверхні якої воно виникає» [2, с. 99]. 

В даному аспекті привертає увагу думка М. Уетлі (М. Wheatly) про функціональні 

властивості архетипу, який порівнює дію архетипу з дією «дивного аттрактора. Якщо 

система з домінуючим архетипом відповідає архетипу групи, то члени даної групи будуть 

притягатися до даної системи» [3, с. 2]. На основі наших концептуально – методологічних 

уявлень, фактично це соціально-філософська концепція про «Соціальний архетип», що 

включає і сучасну методологію про самоорганізаційні засади суспільства. Принцип 

самоорганізації є вихідним в логічній схемі концепції соціального архетипу у  

Ю.М. Плюсніна, який обумовлює, що «сам принцип дозволяє зробити його логічне 

розчленування, зафіксувати специфічні сторони самоорганізації біхевіоріальної системи. 

Відповідно до цього виділяються форми (або види) самоорганізації, обумовлені відповідною 

специфічною формою (видом) самозбереження» [4, с. 24].            

Таким чином, одним із структурних елементів в культурі суспільства  виступає 

соціальний архетип - інститут, створений суспільством у відповідь на необхідність 

задоволення потреби. Поняття «соціальний архетип» в структурно-функціональному підході 

може розглядатися в якості культурного механізму закріплення і контролю щодо виконання 

певних функцій, які є значущими з точки зору задоволення життєво важливих потреб людей 

або підтримки спільності їх існування. 

Із положень П. Бурдьє виокремлюємо важливі позиції, по – перше, що «при 

конструюванні соціального простору створюється символічна матриця практичної 

діяльності, поведінки, мислення, емоційних оцінок і суджень соціальних агентів»[5]. По – 

друге, своєрідна мова практик у П. Бурдьє сходить до світосприймання їх як Тексту. Але 

головне – це те, що коли вони сприймаються через ці соціальні категорії перцепції, тобто 

принципи бачення й розподілу, то відмінності у практиках і наявних благах, а також 

висловлені думки стають символічними відмінностями й утворюють, по суті, свого роду 

мову…» [6, c. 23-24]. 

В нашій концептуальній методології, комунікаційний текст безпосередньо 

структурований «семіотичною павутиною». Розвиваючи ідею «семіотичної павутини» – 

патерна знаків, в якій знаходяться, живуть та взаємодіють суб’єкти, відбуваються усі форми 

комунікації – спілкування, діалогу, Дж.Ділі особливо виділяє, що «трансцендентальні 

відносини не є відносинами строгими й певними, а є лише порівняльними вимогами дії і 

розуміння ... Відносини у належному й точному значенні є тим, що стало спадковим у 

взаємодіях або у фактичному розумінні. Проте не як результати, а як патерни, відповідно до 

яких результати народжуються і причини діють [7, с. 91]. Із положень А. В. Чантурії слідує, 

що «семіотична модель соціальної реальності постає як сукупність комунікативних 

соціальних феноменів і кодів, які виступають в якості систем конвенцій, які формуються в 

суспільстві, а головними можна вважати наступні. Так, «соціум як знакова система може 

забезпечити власну континуальность і цілісність тільки в тому випадку, якщо кожен окремий 

індивід буде функціонувати як цілісний текст, ізоморфний всій системі. Семіотичні межі 

особистості повинні не тільки забезпечувати її унікальність, а й сприяти продуктивній 

взаємодії з іншими текстами і текстом всього соціуму. Цьому має сприяти формування 

загальноприйнятих нормативних систем соціального життя на основі світового культурного і 

соціального досвіду» [8, с.14]. 

Привертають увагу положення В. Г. Буданова, який пише, що «в основі підходу до 

моделювання історії покладені три гіпотези: припущення про існування соціально-

історичних архетипів, обумовленість архетипів нелокальним соціальним полем, 

ритмокаскадна природа розвитку архетипів….і саме в хаотичної еволюційної фазі можливо 

сприйняття, отримання інформації з цілісного джерела, синхронізація та гармонізація 

системи, в згоді з космічними принципами. У цьому, мабуть, поряд з внутрішніми 

джерелами, і криється креативне, творче начало хаосу. Ми називаємо це комунікативною 

функцією хаосу» [9, с.12]. На цій підставі стає очевидним, що в глибинному шарі соціальних 
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відносин (в спілкуванні, інформаційно-комунікаційних процесах, індивідуальних і спільних 

діях і т.д.) як рушійної сили і синергетичному механізмі динаміки соціальних систем є 

закономірності, що можуть бути описувані логарифмічними функціями, - як зазначає Ю. В. 

Сахарова. Фактично, "логарифмічна форма дозволяє, нехай дещо спрощено, моделювати вид 

розподілів в системних соціальних структурах" [ 10 ]. 

Висновки. Таким чином, на підставі вищевикладеного, можливо зробити певні 

узагальнення. Соціальні підстави прояву архетипів – це комунікація, що виявляє 

комунікативні властивості архетипів. Виходячи із вищеозначенного у нашому дослідженні, 

виокремлюємо наступні концептуальні положення, що створюють модель для виявлення 

синергетичних рівнів конвенціональності «соціальних архетипів» в громадських взаєминах: 

основні характеристики поняття «соціальний архетип» визначають його функціональну 

значимість, що це фактично соціальний інститут, сформований потребами спілкування, як 

форма адаптації спільності до середовища. Головним механізмом, що забезпечує нормальне 

функціонування системи, виявляється процес соціалізації індивідів, в ході якого 

засвоюються існуючі в суспільстві норми і цінності; «соціальний архетип» (в синтетичному 

поєднанні соціального та особистісного архетипів у філософії К. Юнга та ідеї  

Ю.М. Плюсніна) надає основні структурні компоненти взаємодії та взаємовідносин та 

одночасно формує певну семіотичну модель – комунікативного рівня, що виступає і 

передумовою цілісного   відтворення сучасної соціально – комунікативної системи як 

Тексту.  
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