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роЗВИтоК людсьКоГо ПотенЦіалУ

іННОВАції тА іНВЕстиції:  
НЕ ВсЕ тАК ПОГАНО, ЯК Ви ГАДАЄтЕ

Розглянуто становище, в якому опинилася Україна в останні десятиліття, і постав-
лено болюче запитання: чи пройдено вже нашою країною “точку неповернення”? 
основним засобом, здатним виправити ситуацію, названо творчість як найрозвине-
нішу форму розвитку, засадничий ресурс відродження України. Розкрито сутність 
творчості, підкреслено актуальність виявлення потенціалу, котрий акумульовано 
у феномені творчості.

Ключові слова: інвестиції, творчий ресурс, наукові засади, суспільна 
людина, проблема творчості

спочатку — про інвестиції.
численні заклинання, мантри, а кажучи прямо — нікчемні балач-

ки, чи то свідомо (найімовірніше), а чи то внаслідок абсолютної тупос-
ті виголошувані стосовно важливості, необхідності, пріоритетності etc. 
інвестицій з різних джерел: зі шпальт часописів, сторінок суто декла-
ративних “постанов та рішень”, “програм та концепцій”, з високих і не 
дуже трибун “очільниками нації” і т.д. і т.ін. — це вже давно не лише 
не цікаво, але навіть не смішно.

“ефективний інвестор”, “зарубіжний інвестор”, просто інвестор...
Звідки? З якого переляку?
чи ж для того протягом десятиліть системно, програмно, планово 

нищилось все в Україні: економіка, наука, культура, освіта? свідомо 
створювалась пустеля замість культури — невада, сахара, Гобі, кара-
кум… Знищувались актуальні й потенційні суперники та конкуренти. 
Зачищалась територія як ринок для чужих товарів, ідей, послуг. Усього 
чужого. ось — надмета імпорту “ринку”, “демократії”, “лібералізму”, 
“загальнолюдських” цінностей та іншого — без ліку — ідеологічного 
та політичного непотребу, що ось уже два десятки років поспіль про-
довжує, подібно до сельового потоку, затоплювати Україну.
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У суверенній (незалежній тощо) країні не сіють — на відчуженій від 
землероба землі — десять років поспіль по соняшниках — соняшники, 
в ній не щезає — мов корова язиком злизала — в режимі демографічно-
го геноциду (свідомо проваджуваної депопуляції) за двадцятиліття по-
над 7 мільйонів “маленьких” українців, її не перетворюють цілеспря-
мовано у лімітроф, з якого, виснажуючи надра (запаси вугілля, руди), 
вбиваючи в шахтах та біля мартенів залишки вітчизняного робітничо-
го класу, гублячи довкілля, висотують, викачують, женуть за кордон 
(мільйонами тонн) перший переділ; тут не ходить, — як через прохід-
ний двір — незчисленна кількість чужоземних валют (у кримінально-
му кодексі УРсР було кілька “валютних” статей, і всі — “розстрільні”); 
тут не вбито зумисне і свідомо індустрію високих переділів: верстато-
будування, приладобудування, електроніку та ін. — без ліку. Де “ар-
сенал”, де Во “більшовик”, завод імені артема, “Веда”, “електрон- 
маш”, Во ім. корольова, “точелектроприлад”, “буревісник”, “Маяк”, 
“Радар” і т.д. — без ліку?!! Знищені.

кПі та йому подібні флагмани підготовки технічної інтелігенції, інже-
нерного корпусу вбивати не треба — скоро самі тихенько сконають. кому 
вони потрібні в країні, де замість індустріального — місячний пейзаж!

немає галузей — немає галузевої науки. Від науки академічної — 
купка попелу. наука у вищих навчальних закладах, як і самі ВнЗ, ще 
животіє і скніє — завдяки тим жалюгідним “контрактним” грошам, 
які ще вдається залучити — вилучити з дірявих кишень трударів (адже 
у народу нашого нездоланний потяг до освіти) і струмочки яких що-
річно — і невпинно — міліють. бо народ у масі своїй стрімко озлидню-
ється. Пауперизується. люмпенізується.

так звана національна еліта (політичні, економічні та інші зверхни-
ки) власних дітей навчає на Заході, а вкрадені тут цінності (включно — 
гроші) ховає в офшорах. Приблизно дві третини студентів шанованого, 
з понад столітньою історією столичного ВнЗ на запитання соціологів 
про бажання після закінчення навчання виїхати на ПМП за кордон 
життєрадісно відповідають: “так”. оце вам і вся “любов до вітчизни” 
вкупі з патріотизмом...

Які інвестиції? Звідки? навіщо? Ще раз повторюю: зовсім не для 
того понад 20 років чинилось і діялось те, що у всіх нас на очах і на 
пам’яті…

У нас навіть капіталізму в його головному вимірі — бутті капіталу 
як вартості, що самозростає, — і близько немає. Покажіть мені паль-
цем на збудований (запущений в дію) за вказаний період новий завод, 
фабрику, Гес, тец, аес, театр, стадіон? ніц. хоча, звісно, зведено 
модерні корпуси “Реємстми”, “кока-коли”, “оболоні”, “хортиці”. За-
вались цигарками, впийся пивом, колою та горілкою дешевими, Укра-
їно... оце й уся “модернізація” наша вкупі з оновленням.

чи пройдено вже Україною “точку неповернення”? чи перейшла вже 
кількість (“падіння, падіння, падіння, …”) у якість — розпад? незворот-
ність? Ще ні. але вже дуже близько до того. чому “ні”, я говорити, вка-
зувати, а тим більше доводити не буду. не маю наміру допомагати від-
повідним силам (і “тут”, і “там”) вщент добивати Україну. є потенційні 
кластери, потенційні “точки відтворення”, “пояси зростання”, “клітини 
регенерації”. є. але ще трохи часу та зусиль — і не буде...
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Втім, як мовиться, “хотеть не вредно” — бажати не зашкодить: 
нехай продовжують “хотіти” — доруйновують, дорозбещують, допро-
дають, дозвироджують...

Гадаю, сумно (а якщо зайдуть надто далеко — то й дуже сумно) ці 
подвиги “розбудовників” закінчаться. Все на те вказує. і ця симпто-
матика щодня і незворотно наростає. “кіна не буде”. скінчилось кіно 
під назвою: чергова спроба випхати справжню історію, історію, що на-
роджується (суспільство дійсного гуманізму), назад. У передісторію. 
У реальний антигуманізм. 

...Який же ресурс є в України (і, звісно, не лише в неї — тією самою 
мірою це стосується й Росії, і багатьох інших країн, відкинутих у посту-
пі за два останні десятиліття ледь чи не до 50-х років хх століття)?

цей ресурс — творчість. і ближче: інноваційний спосіб (шлях, тип, 
режим) розвитку. Відтак, кілька міркувань щодо феномена творчості. 
Проблеми творчості. Феномена, теми, проблеми, що їм віддано ось уже 
понад 40 літ мого свідомого життя у філософії. Пригадую, докторська 
дисертація (1994 р.) моя так і називалась, коротко й зі смаком: “твор-
чість як предмет філософського дослідження”. та й після захисту я 
не сидів, склавши руки. то хто ж мені може розповісти про творчість 
щось таке, чого я ще не забув?!

спроби ж “філософствування” місцевих класиків на подібну темати-
ку дуже нагадують мені ті простобріхування стосовно політики, еконо-
міки etc., що нині є на кожній сторінці бульварної писанини (байдуже, 
чи то на жовтому неякісному папері, а чи то в “глянці”), в кожній 
програмі незчисленних каналів тб, в інформаційному шумі та флуді 
електронних видань.

отже, творчість як основний — може, єдиний — ресурс, засадни-
чий ресурс відродження України. так, відродження (це аномалія), яке 
детермінується, спричиняється аномалією іншою — виродженням. По-
вторюю: свідомим, зумисним, планомірним.

Дослідження питань, пов’язаних зі становленням практичної все-
загальності творчості, всезагальності, яка може здійснитись, актуалі-
зуватись за відповідних умов у безконечній багатоманітності форм без-
посередньої соціальної дійсності (в безконечній багатоманітності форм 
культурного одиничного), в їх власне філософській постановці перед-
бачає одну, але вельми принципову, умову. Зміст цієї вихідної умови 
полягає в тому, що творчість в її філософському розумінні має неод-
мінно розглядатись не в значенні (сенсі, якості) однієї з предикатних 
характеристик людської діяльності (а саме такий підхід до розуміння 
творчості є найусталенішим у сучасній філософській літературі з від-
повідної проблематики), але як сутність та істина цієї діяльності, як 
єдино достойний людини безпосередньо суспільної (повністю усуспіль-
неної) та суспільства олюдненого спосіб їх взаємобуття. іншими слова-
ми — як найбільш розвинена форма розвитку, як спосіб буття дійсного 
гуманізму. Як спосіб здійснення гуманізму.

Поставання творчості — це і є процес перманентного поставання 
людської сутності; сутності, що існує лише і виключно як процес здій-
снюваної діалектичної суперечності, як діалектичне відношення проти-
лежностей єдиної сутності: належного і сущого, потреб і спромог, реаль-
ності й дійсності, практики і теорії, опредметнення і розпредметнення, 
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роду й індивіда, необхідності і свободи, сутності й існування тощо. і 
тут (вкотре) доводиться особливо підкреслювати, що виникнення, роз-
гортання та вирішення діалектичної суперечності в умовах дійсного 
гуманізму не є ознакою хворобливого стану суспільства, не є характе-
ристикою “патологій” та “дефектів” останнього, яких варто і необхідно 
всіляко уникати та запобігати їм, але є нормою та фундаментальним 
атрибутом існування саме такого — гуманістичного — суспільства. і 
в цьому сенсі повне вивільнення, звільнення діалектичної суперечли-
вості соціального, колективного та індивідуального буття від усього, 
що так чи інакше заваджує її розгортанню, сковує, стагнує, блокує, 
консервує її, — неодмінна умова забезпечення творчості, а отже — і 
дійсного гуманізму, статусу практичної всезагальності.

Вільне (а отже — за необхідністю, за логікою предмета, за сутністю, 
“по науці”) здійснення діалектичної суперечності є, таким чином, нор-
мою існування кожного, багатьох і всіх. і тому повинне мати норматив-
ний характер. строго кажучи, коли в умовах поставання гуманістичного 
суспільства ми маємо (будемо мати) справу із суперечностями, які справ-
ді заслуговують лише на те, аби їх “уникали”, “усували”, “нейтралізува-
ли” та “вирішували”, ми виконуємо роботу (теоретичну чи то практич-
ну) з усунення всього того, що ... суперечить діалектичній суперечності. 
тобто не дає простору для розвитку істинно діалектичної суперечності, 
яка єдина здатна уможливити прогресивний поступ історії.

творчість — це і є в “чистому вигляді” існуюча, здійснювана діа-
лектична суперечність, яка не сковується дією будь-яких привнесених 
суб’єктивних чинників (дією перетворених форм соціального, колек-
тивного та індивідуального буття). суперечність як у кожному зі своїх 
актів, так і у своєму статусі всезагального процесу свободотворчості, 
процесу незавершуваного породження гуманістичної культури. Зрозу-
міло, що цілком справедливим цей висновок є для того часу, коли твор-
чість уже існує у формі практичної всезагальності. невимовно склад-
нішим є процес її практичного поставання і, відповідно, філософського 
осягнення в умовах, коли вона лише виявляє стійку та незворотну тен-
денцію до такої всезагальності.

основний визначник творчості — те, якою мірою вона є способом 
буття свободи людини, є основою утвердження останньої як соціаль-
но активної, соціально відповідальної, а відтак — повноцінної особис-
тості. лише у процесі творчості відбувається “усуспільнення людини 
в безпосередню універсальність буття” (о.В. босенко). а оскільки в 
науковій філософії немає жодного положення, жодного слова, котрі 
були б гуманістично нейтральними, то можна констатувати, що про-
блема творчості є тією “теоретичною віссю”, навколо якої зосереджене 
та “обертається” нині все багатоманіття філософської (і не лише) про-
блематики. чим це зумовлено передусім?

Процес трансформування людської діяльності у творчість — загаль-
ноісторичний процес, себто він має місце на всіх без винятку етапах 
розвитку людського суспільства. У всі періоди історії без особливої на-
пруги (навіть на суто емпіричному рівні) можна виявити незчисленну 
кількість прикладів, які ілюструють блискучі злети людською духу, 
почуттів та практичної дії. творчість існувала завжди. однак суб’єктом 
її впродовж того відтинку буття цивілізації, що його називають “пе-
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редісторією”, є суспільство в цілому як соціально абстрактний суб’єкт, 
як агрегат атомізованих та анонімізованих, соціально абстрактних ін-
дивідів. і ціна творчості, що постає в цих умовах, — це та маса соціаль-
них і особистісних аномалій (страждань, нещасть, нестатків,  несвободи, 
злиднів, каліцтв, смертей дочасних тощо), котра одного разу (власне — 
час від часу — у вигляді соціальних революцій) набуває значення маси 
критичної. і невідворотно спрацьовує. і так відбувається доти, доки 
замість стихійності соціального розвитку не настає розвиток у розум-
ній формі. однак передісторія, як це вже давно доведено наукою, в 
тому числі й науковою філософією, не є якимось звихом у розвитку 
цивілізації, але — необхідним ступенем в її поступі, стадією виник-
нення та складання передумов і засад для уможливлення існування 
універсального суспільного зв’язку між індивідами, який здатний в 
дійсності, з допомогою дійсних чинників (умов, методів, форм та засо-
бів) забезпечити дійсний же гуманізм. лише він є формою адекватної 
реалізації творчої особистості, оскільки є способом існування творчого 
суспільства. отже, питання полягає не в тому, чи є творчість, але в 
тому, яка міра її практичної всезагальності. на відтинку передісторії 
творчість прокладає собі дорогу не завдяки, але наперекір домінуючим, 
передусім виробничим, відносинам, ідеям та інститутам. В умовах же 
історії всі зусилля, устремління та помисли має бути спрямовано на 
культивування та своєчасне суспільне затребування творчості в усіх без 
найменшого винятку її видах, формах, типах та проявах у всіх сферах 
буття суспільства, людей та людини.

констатуючи, що творчість є найрозвиненішою формою розвитку (а 
саме ця ідея лежить в основі концепції творчості, яку запропонував, 
відстоює та розвиває автор), ми виходимо з того, що етапами розвитку, 
котрі генетично передують творчості, є рух (спосіб існування досоціаль-
ної матерії, природи) та діяльність (спосіб існування соціальної матерії 
на стадії її передісторії). Відтак рух, діяльність, творчість — це і є рит-
міка безмежного розвитку самого розвитку. саме цим задається гостро 
діалектична сутність феномена творчості, саме (і головне) в цьому, на 
наше переконання, полягає вихідна умова можливості його плідного 
філософського дослідження: творчість можна адекватно осягати, істин-
но, науково бездоганно пізнавати лише за тієї неодмінної умови, що 
таке пізнання (і знання) буде в повному обсязі базуватися на засадах 
наукової (діалектико-матеріалістичної) методології. і нічого тут не вді-
єш: закони не вигадують, їх відкривають. а коли вони вже відкриті, 
їх нікому не дано закрити. нікому. і тут вже немає місця принципу:  
“з огляду на доцільність”. Політичну чи ідеологічну. будь-яку.

отже, підкреслимо: лише в тій постановці, про яку щойно йшлося, 
на наше переконання, проблема творчості може бути кваліфікована як 
проблема власне філософська. Поза науково-філософською рефлексією 
творчість можна усвідомлювати або суто феноменологічно, себто ви-
ключно на рівні фіксації та опису її одиничних проявів (актів) в тих чи 
інших формах безпосередньої соціальної реальності й дійсності, або ж 
теоретично репрезентувати на рівні загального (психологія творчості, 
креатологія, синергетика, евристика, інноватика, майєвтика, естети-
ка творчості, етика творчості, теорія науково-технічної творчості, пе-
дагогіка творчості тощо), а не як цілісний соціокультурний феномен, 



214 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

віртуальна безмежність якого задається (детермінується) актуальною 
безмежністю об’єктивної діалектики.

творчість необхідно досліджувати в гранично широкому історично-
му та практичному контексті. лише неухильне дотримання цієї умови 
дає змогу розімкнути рамки суто або ж переважно емпіричного аналізу 
форм прояву творчості, вивести дослідження на власне філософський 
рівень, довести його до ступеня категорійного синтезу і тим самим ви-
явити найбільш глибинні, сутнісні, всезагальні параметри творчості.

У свою чергу, дотримання зазначеної вихідної умови органічно 
пов’язане з імперативом послідовного проведення в здійснюваному до-
слідженні принципу історизму. лише актуалізація евристичного й ме-
тодологічного потенціалу принципу збігу історичного та логічного дає 
можливість виявити генетичну (а тому й логічну) послідовність етапів, 
послідовність конкретних історичних форм та динаміку творчого про-
цесу в цілому, адекватно відтворити діалектику процесу та результату 
творчості, діалектику об’єкта та суб’єкта творчості, діалектику старого 
та нового, традиції й новаторства, продуктивного і репродуктивного в 
ній. тільки послідовне проведення цього принципу дає змогу усвідоми-
ти скінченність і минущість тих визначених (безпосередніх) історичних 
форм, в яких здійснюється перманентний процес творчості, а отже — 
“пробитись” крізь товщу емпіричного багатоманіття творчих актів до 
субстанційних характеристик власне творчості.

З огляду на сказане стає зрозумілим, чому постійно поповнюється 
філософський реєстр дефініцій творчості і чому, попри виразну тен-
денцію до їх кількісного зростання, немає або майже немає прогре-
сивного поступу у вирішенні численних принципових питань пробле-
ми творчості. Відповідь на це вже майже риторичне запитання доволі 
проста: принципово неможливо співвіднести (теоретично скорелювати) 
безмежний об’єкт з іманентно обмеженими (дефінітивними) логічними 
методами, засобами та формами пізнання. У кращому разі за допомо-
гою останніх можна істинно осягати одиничні або ж особливі форми 
існування (прояву) творчості, але в жодному випадку — не саму твор-
чість. З поняття творчості як найрозвиненішої форми самого розвитку 
випливає висновок, що творчість має осягатись не “теорією творчості” 
в складі філософської теорії, але виключно самою цією (науковою, зро-
зуміло) філософією в повному її обсязі.

Мова йде про те, що лише практика діалектики (діалектична прак-
тика) творення людиною неприродних форм самої природи (культурних 
форм) робить творчість і практично здійснюваною (а не лише теоретич-
но належною), і адекватно, себто істинно, пізнаваною. таке пізнання 
творчості саме з необхідністю потребується в творчості пізнання та пе-
редбачає творчість пізнання як перманентно здійснювану діалектичну 
суперечність. Моментами цієї кореневої, засадничої суперечності ви-
ступають всі ті категорійні форми мислення (принципи, закони, власне 
категорії), якими оперує наукова філософія.

Яка з сущих сьогодні наук може претендувати на те, щоб у самій 
собі за визначенням утримувати (у формах теоретичної всезагальності) 
окреслене проблемне поле? Відповідь очевидна: лише наукова філосо-
фія. і зовсім не випадковим є той факт, що в сучасних умовах наукова, 
творча (як те й належить науковій) філософія об’єктивно висувається 



215Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

на авансцену духовної культури людства. адже в ній, науковій філо-
софії, немає бодай одного слова, котре було б не просто гуманітарно, 
але гуманістично нейтральним. а саме творчість і є найадекватнішим 
(і притому — єдиним) репрезентантом і виразником того, що становить 
вищий імператив перетворення світу на гуманістичних засадах — ім-
ператив буття кожної дійсної людини як суб’єкта історії, або, що є те 
саме, її буття як мети, цілісної людини, цінності абсолютної. а не засо-
бу, або ж цінності відносної. творчість і є не що інше, як спосіб буття 
такої людини, таких людей і такого суспільства. буття історії. лише у 
творчості людина виступає не просто частиною світу, але центром його, 
вільним суб’єктом процесу світотворення. Процесу свободотворення.

Філософське осягнення творчості актуалізує необхідність теоретич-
ного розроблення кола таких співвідношень, як “творчість — культу-
ра”, “творчість — гуманізм”, “творчість — свобода”, “творчість — лю-
дина” і т. ін. тобто тих проблем, які визначають смисложиттєві виміри 
буття, що завжди були, є і будуть серцевиною філософської проблема-
тики і, звичайно ж, — прерогативами наукової філософії. Постановка 
проблематики творчості в подібну площину, поза сумнівом, вимагає 
нарощення зусиль щодо переорієнтації всього сущого категорійного 
апарату філософії, адже добре відомо, що в донауковій філософській 
традиції абсолютна більшість філософських категорій виникала, скла-
далась та розвивалась на засадах науково-природничих уявлень та 
знань про світ. Природним наслідком цього було те, що їх світогляд-
ний та гуманістичний потенціал, зміст та функції були нерозвиненими 
(незрілими). складність подібної переорієнтації полягає ще й у тому, 
що нерідко доводиться осмислювати розвиток історії з позицій та з 
допомогою логічного інструментарію (пізнавальних засобів) і катего-
рійного апарату, які складались в процесі філософського осмислення 
передісторії. чи не найяскравішим у цьому сенсі є приклад з катего-
рією “діяльність”. Діяльність — це та генетично безпосередня основа, 
з якої виростає творчість. культура, покликана до життя діяльністю, 
синкретична. У ній і елементи істинної (загальнолюдської, класичної, 
непересічної) культури — тією мірою, якою вже в рамках діяльності 
практично склалась творчість, і антикультура, і псевдокультура, і суб-
культура, і суржик-культура... культура ж, яка породжується творчіс-
тю (і породжує творчість), — це феномен, що знімає в собі всі визна-
чення, все багатство та розмаїття соціальної (історичної) дійсності в її 
виключно і строго гуманістичному вимірі. Практична всезагальність 
цієї й такої культури складається в міру та відповідно до того, як на 
засадах діяльності формується практична всезагальність творчості. і в 
цьому значенні категорії “культура”, “історія”, “творчість”, “свобода”, 
“гуманізм” є однопорядковими.

творчість як така (як і матерія, як і розвиток, як, зрештою, змістов-
ність усієї філософської проблематики) не може бути виявлена суто ем-
піричним шляхом. тому, строго кажучи, ні естетична, ні психологічна, 
ні жодна інша подібного роду (порядку й масштабу) теорія творчості 
неможлива. В кожному такому випадку мають справу бодай із достат-
ньо загальними, поширеними, типовими, але наразі — з особливими 
формами її прояву та здійснення. інша річ, що й естетичні, і психоло-
гічні, і наукознавчі (зрештою — всі, до них подібні) емпіричні та тео-
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ретичні розробки проблеми творчості виступають тим загальним, яке 
опосередковує акт творчості (одиничне) і перманентний процес творчос-
ті (всезагальне). Пізнання одиничного та загального у творчості, таким 
чином, готує необхідну емпіричну та теоретичну базу для формування 
філософії творчості (творчої філософії), а зі створенням останньої саме 
в ній знаходять своє пояснення, отримують методологічну, логічну, 
світоглядну, евристичну (словом — філософську) санкцію.

отже, філософія як теорія і методологія творчості — це не що інше, 
як діалектика руху (діалектика природи), “дорозвинена” до діалектики 
діяльності (діалектика передісторії) і потім — до діалектики творчості 
(діалектика історії). До діалектики як цілісної теорії розвитку, або, 
що є те саме, до діалектики як теорії й методології творчості. таким 
чином, правильніше було б вести мову і робити висновок не про фор-
мування (навіть “філософської”) теорії творчості, а про становлення 
наукової філософії творчою філософією.

лише з позицій розуміння творчості як найрозвиненішої форми роз-
витку, саморозвитку соціальної матерії у формі свободи суспільство, 
люди та людина збагненні теоретичним розумом як філософська про-
блема. Збагненні та практично здійсненні. так само, як відкриття та 
наступна послідовно матеріалістична інтерпретація закону взаємного 
проникнення протилежностей уможливили розуміння розвитку (у формі 
теоретичної всезагальності) як саморозвитку, так і розуміння сутності 
соціальної форми розвитку матерії на етапі її передісторії — діяльності — 
лише тоді стає адекватним об’єкту, коли діяльність трансформується (та 
науково-філософськи осягається) в самодіяльність, у творчість.

У діяльності людина (спільнота, соціум у цілому) детермінована зов - 
нішніми чинниками; у творчості вона самодетермінована. теоретичним 
(філософським) відображенням такої ситуації відповідно є погляд на 
людину як на істоту пасивну, що сприймає дію, вплив ззовні, як на 
голий засіб — і погляд на неї як на самоціль, як на істоту самодіяль-
ну, цілісну особистість, людину творчу й самоцінну. творчість — це 
спосіб буття людини в умовах, де і коли вона сама “є принципом”, де 
і коли вона дійсно здатна бути і є суб’єктом історії, суб’єктом процесу 
свободотворення і творення свободи. При цьому слід зважати на те, що 
розуміння історичної свободи людини має неодмінно включати в себе 
свободу її як відносно тієї об’єктивної реальності (ближчим чином — 
природи), яка є невичерпним і безмежним джерелом людського культу-
ротворення, джерелом та предметом практично-духовно-чуттєвого фор-
мотворення (освоєння), так і відносно її власної (людської, суспільної) 
природи, або, що є те саме, відносно природи того суспільства, ансамб-
лем соціальних взаємодій (суспільних відносин) котрого в дійсності ви-
ступає сама людина. і остання умова є визначальною, оскільки саме в 
цій “другій”, олюдненій, усуспільненій та перманентно усуспільнюва-
ній природі у знятому вигляді утримується та розвивається природа 
“перша”, а разом вони становлять субстрат світу людини, який вона 
у процесі творчості здатна трансформувати і трансформує в людський 
світ. і спосіб такої трансформації — творчість.

самодіяльна людина, творча людина, гуманна людина — це люди-
на повністю усуспільнена, або, іншими словами, людина безпосередньо 
суспільна; це людина, яка не знає над собою “ніякої іншої влади, окрім 
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влади свого власного об’єднання”. Що значить “безпосередньо” суспіль-
на? без вельми ґрунтовної рефлексії з приводу цієї “безпосередності” 
неможливо зрозуміти цілу низку питань першорядної методологічної 
ваги в теорії дійсного гуманізму, в тому числі й у вченні к. Марк-
са. (а саме таке невігластво значною мірою сприяє “котлованізації” 
та “чевенгуризації” ідеї, теорії та вчення дійсного гуманізму, тобто пе-
ретворенню в карикатуру на гуманізм. а коли така карикатура стає 
сценарієм практичної дії, тоді вже, як свідчить історія, в тому числі й 
найновітніша, не до сміху.)

без соціуму та людини “засобів” немає, оскільки немає й “цілей”. 
Знаряддєва діяльність, праця опосередковує людину, котра постає, та 
її цілі, що постають. і в цьому плані первісна людина в певному зна-
ченні може кваліфікуватись як самоцільна. але оскільки сама суспіль-
ність у подібних умовах ще перебуває в нерозвиненій, примітивній, 
ембріональній формі, то однаковою мірою це стосується і самої люди-
ни, і самоцільності її. В умовах домінування суспільного поділу праці 
виробництво (продукування) суспільності відділене від кожного окре-
мого (емпіричного) індивіда, оскільки останній сам зредукований до 
цього засобу, знаряддя праці, є його складовою. і лише заперечення 
заперечення в процесі поступу суспільства знову, але на незрівнянно 
вищій технічній, технологічній, науковій, художній, моральній, сло-
вом — культурній основі в змозі відновити (породити) тип органічної 
єдності людини (особистості) з суспільством (суспільністю) і тим са-
мим цілком свідомо покладати її (людину) як мету, як цілісну людину, 
як безпосередньо — суспільну людину. на всіх попередніх етапах роз-
витку людської історії (передісторії) людина — засіб. невільна перед 
стихією природною, відчужена (соціально невільна) перед стихією вже 
своєї власної, суспільної природи, людина саме з огляду на ці жорсткі 
об’єктивні чинники та детермінанти не може бути в реальності метою. 
Метою в таких умовах виступають предмет, річ, гроші, прибуток, капі-
тал тощо. себто — продукт (одиничність) людської діяльності. і в цьо-
му сенсі продукт може розглядатись як гранична засада передісторії.

лише гуманізм, гуманізм дійсний у змозі створити і створює справжні 
умови для такого розвитку кожної людини, за яких практично можливі 
повне розкриття, актуалізація її самості, її буття як творця, себто нор-
мальної людини. тим самим вперше в дійсності практичного життя реалі-
зується головний імператив дійсного гуманізму: “людина є метою”.

саме тому вже тепер, вже зараз, вже сьогодні, не озираючись на 
юридичні й політичні (в кінцевому підсумку завжди похідні та вто-
ринні) обставини нашої “бучі кипучої”, вміння та здатність розпізнати, 
виявити, розбудити в кожній людині творче начало визначає передній 
край творення дійсного гуманізму, передній край зусиль із перетворен-
ня людини в основну продуктивну (“творчу”) силу.

творчість докорінно відрізняється від діяльності також і тим, що 
вона завжди має генералізований характер. Їй притаманні, іманентно 
властиві як сутнісний атрибут (наявні в кожному акті) практичний, 
теоретичний, моральний та художній моменти, які перебувають в орга-
нічному синтезі, взаємодії... саме в набутті самодіяльністю, творчістю 
цього цілісного, генералізованого характеру полягає один із чинників, 
притому визначальних, віднайдення цілісності самою людиною.
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У генералізованому характері творчості — ключ до відповіді на за-
питання про шляхи, передумови, засоби та форми поставання цілісності 
особистості й цілісного суспільства — гуманної людини та суспільства 
дійсного гуманізму. але лише строгий та послідовний діалектико-
матеріалістичний підхід до розуміння сутності цілісності як складної, 
надзвичайно поліфонічної філософської категорії здатен застрахувати 
дослідника від небезпеки спрощеного, а нерідко й просто вульгарного 
трактування положення про те, що вільна людина, творча особистість 
майбутнього “буде вміти все”. суть цього положення — в тому змісті, 
що його несе понятійний блок “цілісна людина”. Принагідно особливо 
підкреслимо ту обставину, що перевага надається саме поняттю “ці-
лісність”, а не будь-якому іншому (приміром, “всебічність”, “гармо-
нійність”, “багатосторонність”, “повнота” тощо), які хоч і достатньо 
близькі до нього, та все ж принципово не спроможні бути повним (ме-
тодологічним, логічним, світоглядним) аналогом категорії “цілісність”. 
ідеал гуманізму — цілісна (в цілісності необхідно знята гармонійність) 
людина, здатна брати діяльну участь у всіх без винятку способах осво-
єння дійсності: практичному, теоретичному, моральному, художньому. 
така участь — це не лише і не стільки здатність людини переходити 
від одного роду занять до іншого, скільки можливість у кожному не-
повторному акті свого творчого життєпрояву діяти (творити) за міра-
ми користі, істини, добра і краси. Практично, теоретично, морально 
та художньо. Діалектика цілісності полягає також у можливості та 
необхідності взаємопроникнення двох органічних моментів творчості — 
спеціалізації й універсалізації. Щоб світ постійно поставав перед лю-
диною як світ завдань та проблем, а вона була здатна, спроможна їх 
вирішувати (варто особливо підкреслити, що саме ця умова — опір 
світу, опір вихідного матеріалу діяльності та творчості, протидія, 
спротив об’єкта самодіяльності його формоперетворенню відповідно 
до мети та замислу людини — є головною, неодмінною, провідною для 
буття творчості (свідомості, людини, суспільства)) і тим самим — ви-
сувати та ставити нові проблеми й завдання, бути творцем, її само-
діяльність також повинна мати генералізований характер. Діяльність 
не може бути ні вільною, ні цілісною, а відтак — не може бути твор- 
чістю, якщо не спиратиметься цілковито на наукове теоретичне 
 пі знання та знання як на відтворення, відображення у формах роз-
витку мислення форм розвитку реальності та дійсності, не висту-
патиме процесом перманентного об’єктивування, опредметнення та 
матеріалізації цього пізнання та знань, не буде сповненою високого 
морального смислу та змісту і, нарешті, не буде вільною і в художньо-
емоційному своєму вимірі, тобто не нестиме в собі також і момент 
естетичної насолоди, естетичної довершеності.

Відтак, спробуємо сформулювати лаконічно поняття творчості: це — 
корисне здійснення блага через істину у красі.

Виникає природне запитання: чому ж суспільство, яке проголосило 
теорію дійсного гуманізму програмою свого життя і заплатило таку не-
ймовірну ціну, принісши на олтар його побудови незчисленні жертви, 
страждання, нестатки, на практиці виявилось чимось, суттєво (аби не 
сказати — радикально) відмінним від суспільства дійсного гуманізму?
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Звісно, що ставити такі запитання значно легше, аніж бути спро-
можним хоча б у першому наближенні істинно відповісти на них. тут 
чинники та детермінанти порядку соціального, економічного, політич-
ного, ідеологічного, психологічного... словом, роботи, і не лише для 
філософів (хоча для них — у першу чергу), — непочатий край. Втім, 
ми ставимо перед собою завдання більш скромне та спеціальне і тому 
спробуємо варіант вирішення його, що безпосередньо випливає з пред-
мета цього дослідження.

Власне кажучи, відповісти на таке запитання правильно, відпові-
сти істинно — і означає поставити точний діагноз тієї важкої хворо-
би, котра вразила наше суспільство, зумовила його кризовий, якщо не 
сказати — катастрофічний, стан і котра мовою політиків та публіцис-
тів характеризувалась як його, суспільства, аномалії та деформації. 
Гадаємо, міра цих деформацій якраз і тотожна мірі розузгодженості 
між суспільством дійсного гуманізму “по ідеї”, “по науці” і тим, що є 
практично наявним. саме ця розузгодженість та її поглиблення і роз-
ширення, як ми всі добре пам’ятаємо, викликали свого часу до життя 
й ідею та концепцію, і практичні зусилля щодо оновлення, очищення, 
перебудови нашого суспільства... куди згодом почали спрямовувати ту 
енергію, що з того вже вийшло, виходить та найближчим часом вийде — 
сьогодні для все меншої кількості людей таємниця... Завтра — не 
буде таємницею ні для кого. і залишаться наодинці зі своїми зусил-
лями зупинити історичний процес (і прогрес) лише свідомі суб’єкти 
таких зусиль, щуролови із сопілочками в руках, котрі завели народ 
трудовий до вовчої ями, замаскованої під “перебудову”...

отже, саме факт вищезазначеного розузгодження між належним та су-
щим викликав до життя концепцію та практичні зусилля щодо оновлення 
нашого суспільства. чим же зумовлюються, чим живляться ті процеси та 
сили, котрі спричинюють гальмування та деформації роз витку суспіль-
ства, яке поставило за мету існування практичної всезагальності дійсного 
гуманізму? В чому полягає, так би мовити, “енергетика” цих процесів?

чинників, які до того призводять, чимало, але головний полягає в 
розтринькуванні, недоборі, своєчасному суспільному незатребуванні й 
суціль — у свідомому затоптуванні та нищенні творчості в усіх її безпо-
середніх формах, проявах та видах. З чим би в кожному конкретному 
випадку ми не мали справу: з проблемою “недостовірної людини”, або — 
що є те саме — “людини не на своєму (а отже — на чужому) місці”; з 
пошестю бюрократизму і способом існування останнього — корупцією 
та протекціонізмом; з безгосподарним суспільство- та людинознавством 
(яка ж це наука, якщо її висновки та рекомендації приречені плента-
тись у хвості попередньо прийнятих політичних, управлінських тощо 
рішень і виконувати суто апологетичну функцію; яка ж це наука, якщо 
вона не передбачає авторства ідей, їх обліку та захисту хоча б за типом 
існуючого — хоча й там сміх і гріх — авторського права на винаходи та 
відкриття в галузі наук природничих і технічних); з новатором, перетво-
реним чинобратією в нещасного митаря (згадаймо, що в нас коїться лише 
в такій доволі локальній сфері творчості, як творчість науково-технічна). 
а що діється на ниві нашого просвітництва, а в царинах творчості нау-
кової, художньої, політичної, словом — будь-якої?! а яке громаддя мар-
нотратства має місце щоразу, коли вкотре намагаються залучити людей 
до “всенародного обговорення” тих чи інших питань, програм та законів 
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нашого життя (їх проектів)? саме по собі таке прагнення — прекрасне, є 
показником істинного демократизму суспільства. але що ж відбувається 
потім, коли щирі душі відгукнулись, одізвались, висловились?

Відучили народ. Відучили тим, що не враховували пропозицій 
слушних; тим, що анонімізували процес; тим, що не навчились (не 
спромоглись) достойно (матеріально, морально, особистісно) підтри-
мувати людей активних, небайдужих, творчих. було перетворено на 
ніщо, знічевлено такий, лише нашому суспільству притаманний, атри-
бут, як безкорисливість, діяльність, котру прийнято було називати “на 
громадських засадах”. Ми допустили її виродження саме тим, що над-
міру та нещадно зловживали нею, латаючи дірки чийогось невігластва, 
нехлюйства, марнотратства, відвертого злодійства. тим, що не заохо-
чували і не підтримували її, а де намагались це робити — діяли невмі-
ло, незграбно. натомість — маємо повне засилля брудно-крамарського 
ставлення до будь-якої суспільно необхідної діяльності. суєтно та по-
спіхом поховали ще живою таку форму ставлення до праці, яку нази-
вали соцзмаганням, а надаремно, оскільки змагальність — у природі, 
в єстві людини. його можна і потрібно було реформувати, вдосконалю-
вати, розвивати. людина ж бо не хлібом єдиним. і не карбованцем, а 
чи то доларом. а поховавши таку форму сутнісного самовияву людини 
в праці, ми під корінь підсікли мотиваційні до неї рушії. ні, нерозумні 
нинішні “капіталізатори”, а насправді — суб’єкти ліквідного бізнесу: 
могли б додуматись, що навіть красти (вибачте: приватизувати, акціо-
нувати, лихварювати, комерціалізувати) можна лише доти, доки ту 
споживчу вартість, той продукт хтось продукує.

цей сумний реєстр, цей волаючий мартиролог загубленої, ненаро-
дженої, знічевленої, знищеної та знищуваної (щороку, щодня, щого-
дини) творчості можна продовжувати до безконечності. але ж: поки 
живу — маю надію. але ж: лупайте сю скалу...

Відтак, можна констатувати таке. Проблема творчості в останні деся-
тиріччя владно посіла одне з провідних місць у царині дослідницької про-
блематики сучасної філософії. Їй присвячено сотні наукових розвідок усіх 
масштабів: від лаконічних повідомлень на численних наукових зібраннях 
(конференціях, симпозіумах, конгресах) з питань безпосередньо творчості 
до ґрунтовних монографій; від статей, кількість яких стрімко зростає, в 
наукових філософських часописах до дисертаційних (докторських і кан-
дидатських) досліджень, число яких також невпинно збільшується.

і такий рішучий поворот “обличчям до проблеми” зовсім не є випадко-
вим явищем або результатом простого збігу обставин, не кажучи вже про 
те, що в його основі — мотиви та міркування кон’юнктурного порядку.

ні, саме життя суспільства об’єктивно та владно підводить філо-
софський загал до необхідності (і не в режимі “час від часу”, а в сис-
тематизованій, з перманентним наростанням зусиль, формі) звертання 
до того безмежного багатоманіття проблем, завдань, питань і тем, що 
інтегровано можна репрезентувати як “проблему творчості”.

ця ситуація зумовлена дією численних чинників, але, попри всю 
їх розмаїтість, визначальним є один: дослідницька прерогатива на 
постановку питання у формі “що є творчість”, “сутність творчості” 
об’єктивно належить саме науковій філософії. це пов’язано з тим, що 
творчість — найрозвиненіша форма розвитку соціальної матерії, спо-
сіб існування та реалізації дійсного гуманізму, а отже, міра, якою вже 
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склалась практична всезагальність творчості, тотожна мірі, якою прак-
тично всезагальними є такі іманентні визначення дійсного гуманізму, 
як свобода, соціальна активність, історія, буття особистості як цілісної 
людини, як мети, як носія суб’єктності.

Можна сказати більше: в умовах сучасного соціально-економічного 
становища, культурно-духовної, політичної, екологічної і т. ін. ситуації, 
в яких перебуває людство, те, що ще вчора давало змогу прогнозувати 
як безпосередні, так і відносно віддалені перспективи та напрями його 
розвитку, здавалось цілком певним та визначеним, сьогодні ставить під 
питання саме фізичне його виживання та подальше існування.

саме в цих умовах надзвичайно актуальним, ми б сказали — гостро на-
гальним є завдання виявлення всього того потенціалу, котрий акумульо-
вано у феномені творчості. Передусім це зумовлено передчуттям (і зовсім 
небезпідставним), що відповідь на невисловлене запитання: що сьогодні в 
змозі врятувати світ, може бути лише такою: світ врятує творчість. Врятує 
від економічного занепаду, політичного озвіріння, соціальної деструкції, 
духовного розпаду, морального розбещення, екологічного самовбивства, 
художньо-естетичного знічевлення, загалом — культурного здичавіння. а 
добре ж бо відомо: озвіріла людина — гірша за тварину...
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Б.В. Новиков. Инновации и инвестиции: не все так плохо, как вы думаете. 
Рассмотрено положение, в котором оказалась Украина в последние десятилетия, 

и задан болезненный вопрос: пройде на ли уже нашей страной “точка невозврата”? 
основным средством, способным исправить ситуацию, названо творчество как наи-
более развитая форма развития, основополагающий ресурс возрождения Украины. 
Раскрывается сущность творчества, подчеркивается актуальность выявления всего 
того потенциала, который аккумулирован в феномене творчества.

B.V. Novikov. Innovations and investments: not so bad as you guess.
The situation for Ukraine of last 20 years is identified and the unpleasant question 

is asked: whether Ukraine has passed ‘the point of no return’? The main resource aimed 
it improve situation is creativity as the most advanced form of progress, the basic re-
source for renovation of Ukraine. The essence of creativity is disclosed, actuality to use 
potential of creativity is argued.


