
информационную эпоху  наука  и  новейшие технологии  становятся основой  
экономического  роста  общества,  и  поэтому  исследование  процессов  
вербализации познавательной деятельности человека в языковом континууме  
привлекают  особое  внимание  ученых.  Язык  как  знаково-симолическая  
система обеспечивает коммуникацию между людьми и достоверно кодирует  
информацию про объекты, явления, их признаки. Фиксация концептуальной  
системы  сопровождается  кодированием  научных  понятий  в  словах,  
словосочетаниях,  синтаксических  конструкциях.  Понятия  отдельных  
концептуальных  сфер  становятся  основными  компонентами  лексической  
семантики специальных слов в терминосистеме.

Ключевые слова: система языка, концептуализация, терминосистема,  
терминология, термин

The article is devoted to actual problem of coding scientific and technical  
knowledge  in  the  language  system.It  was  emphasized  that  in  the  modern  
information age the science and the newest technologies are the basis for economic  
growth of society, and therefore the study of verbalization of processes of cognitive  
activity  of  human  in  language  continuum  attract  the  attention  of  
scientists.Language  as  semantic-symbolic  system  ensures  communication  
between people and authentically encodes information about the objects, events,  
and  their  features.  Fixation  of  conceptual  system  is  accompanied  by  
implementation of scientific concepts into words, phrases, syntactic constructions.  
The  notion  of  separate  conceptual  areas  become  the  main  components  of  the  
lexical semantics of specific words in term system.

Key words:  language system, conceptualization,  term system,  terminology,  
term.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дослідження  присвячено  аналізу  ціннісних  орієнтацій  українського  
народу в умовах інформаційного суспільства.

Тривалий розвиток України у складі  імперських політичних структур, 
неуспіх кількох спроб державотворення, жорсткий прес сталінізму залишили 
негативний спадок у культурі України. Поширений тип людини залишений 
нам тоталітарним минулим – це тип залежної та інертної людини.
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Відтак  масову  свідомість  пострадянського  періоду  дослідники 
характеризують  як  амбівалентну,  що  означає  подвійність  і  суперечливість 
соціальної  позиції  людини.  Амбівалентність  виявляється  в  орієнтації  на 
взаємовиключні  цінності  та  норми,  у  суперечливому  поєднанні 
демократичних цілей і тоталітарних засобів їх реалізації.  Людина, наділена 
амбівалентною  свідомістю,  здатна  одночасно  виступати  за  інтеграцію  до 
Європи,  але  разом  із  Росією;  за  відродження  української  мови,  але  зі 
збереженням панівного становища російської культури і т.д. 

Перспектива  становлення  ціннісних  орієнтацій  в  сучасних  умовах 
України  з’ясовується  через  виявлення  соціального  політичного  та 
неполітичного простору, що забезпечує взаємодію вільних індивідів та їхніх 
асоціацій. Асоціації вільних індивідів тут розуміються як досить вузьке коло 
людей,  котрі  перебирають  на  себе  відповідальність  за  формування  та 
підтримку  фундаментальних  цінностей  і  відповідної  позиції  у  сфері  своєї 
компетентності.  До  даних  асоціацій  має  належати  творчість  та  розробка, 
впровадження  та  підтримка  соціально-антропологічних  цінностей, 
вироблення  механізмів  узгодження  та  координації  різноманітних  інтересів, 
надання  легітимності  різноманітним  процесам  та  явищам  у  суспільному 
житті.  Володіння  мистецтвом  легітимації  ставить  індивіда  у  виключне 
становище в соціальній структурі громадянського суспільства. Процес генези 
даних  організацій  громадянського  суспільства  як  процес  формування 
громадянських  структур  в  нашому  суспільстві  дає  можливість  з’ясувати 
духовні засади життєдіяльності людей в нових історичних умовах сьогодення.

Не може бути однозначно сприйнятливою населенням й орієнтація на 
демократичні  цінності  у  тому  вигляді,  в  якому  вони  утверджуються  у 
сучасному українському суспільстві. Власне, далеко не всі цінності загалом є 
демократичними. Демократія – це влада народу, народовладдя, що виходить з 
організації та функціонування державної влади на засадах визнання народу її 
джерелом  і  носієм,  ґрунтується  на  прагнення  забезпечити  справедливість, 
рівність,  добробут  усіх  при  розв’язанні  проблем  і  питань  суспільного 
врядування.  Проголошена  «демократами»  «свобода»,  обернулася  свавіллям 
владних  структур,  обмеженням  опозиційних  засобів  масової  інформації, 
соціальною  незахищеністю  простої  людини  й  обмеженими  можливостями 
щодо її фізичного та інтелектуального розвитку. Все вищеназване виливається 
в  скепсис,  пасивне  ставлення  до  дійсності,  не  прийняття  влади,  акції 
непокори тощо. 

Один із шляхів виходу з кризи ціннісних орієнтацій політичної культури 
українського  суспільства  сьогодні  вбачається  в  необхідності  розробки  й 
створення  стійкої  диференційованої  системи  соціальних  цінностей  із 
визначенням системотворчих ідей-цінностей, які  враховуватимуть історичні 
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реалії, сучасні пріоритети, загальнолюдські цінності, сприятимуть створенню 
стабільного демократичного суспільства.  Для їх визначення та формування 
розвиваючих  цінностей  на  їх  основі  актуальною  залишається  проблема 
дослідження  особливостей  національної  культури,  її  ментально-
психологічних  орієнтацій  та  врахування  їх  у  процесі  демократизації 
суспільства. Розглянуті ментально-психологічні характеристики, національні 
особливості  культури  українського  народу  дають  право  стверджувати,  що 
Україна  має  значну,  недооцінену,  культурну  спадщину,  врахування  якої 
сприятиме  більш  швидкій  інтеграції  України  до  спільноти  європейських 
суспільств.

Гаслом справжньої демократії повинна бути не просто свобода людини 
як такої, а цінність свободи людини моральної, тобто людини, яка може нести 
відповідальність не лише сама за себе, а і за мораль того суспільства, до якого 
вона належить і  уособлює. Побудова єдиної ціннісної  ієрархії  в суспільній 
свідомості  суперечать  засадам  існуючого  демократичного  суспільства, 
основою для якого є вільний вибір тих чи інших пріоритетів. Та разом з цим 
відсутність  пріоритетних  оцінок  в  суспільній  свідомості  гальмує  розвиток 
суспільства як такого, перетворюючи його на випадкове об’єднання окремих 
відчужених  елементів,  що  і  спричинює  відчуженість  з  гори  до  низу  всіх 
соціальних інститутів, галузей та установ.

Побудова ціннісної ієрархії, яка б змогла згуртувати суспільство і владу 
в  єдиний  взаємозбагачуваний  живий  організм  знімає,  таким  чином, 
відчуження між владою та суспільством. Для цього необхідно передивитись 
демократичні  засади  існуючого  ладу  і  зіставити  їх  з  переважаючими 
вболіваннями колишнього соціального устрою, які піддавалися деструкції, а 
також змоделювати бажаний ідеал. Тому ціннісну систему, щоб вона не була 
лише споглядальною схемою, необхідно будувати, виходячи із стратифікації 
суспільства, при цьому маючи на увазі не лише існуючі прошарки населення, 
національні  відмінності,  вікові  та  статеві  розбіжності,  але  й  зміни  як  в 
сучасному українському так і в глобальному інформаційному суспільстві. 
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Исследование посвящено анализу ценностных ориентаций украинского  
народа в условиях информационного общества. 

The study examines the values  of the Ukrainian people in the information  
society.
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙ

Аналізуються гердерні аспекти корпоративної культури організацій та  
їх роль у поведінці й самореалізації членів колективу та, загалом, в управлінні  
організацією.  Акцентується  увага  на  явищі  гендерної  асиметрії  в  межах  
корпоративної культури та зазначаються способи нівелювання даного явища  
шляхом усунення негативних наслідків управління.

Ключові  слова: гендер,  корпоративна  культура,  цінності,  гендерна 
асиметрія

Дослідження  гендерних  аспектів  корпоративної  культури  є  досить 
важливим  і  в  теоретичному,  і  в  практичному  відношенні.  Корпоративна 
культура,  що  складається  в  кожній  організації,  є  «суб'єктом  управління 
“людськими ресурсами”». У цьому процесі управління істотну роль відіграє 
гендер.  Він «керує» образом думок,  впливає на прийняття рішень і  моделі 
поведінки  чоловіків  і  жінок  за  допомогою  таких  засобів,  як  гендерні 
стереотипи, гендерні уявлення.

Гендер (gender, від genus «рід») – соціальна стать, що визначає поведінку 
людини.  Гендерні  відмінності  –  сукупність  специфічних  психологічних  і 
фізіологічних  особливостей  чоловіків  і  жінок,  тобто  відмінності  в  їх 
поведінці і сприйнятті світу. Хамітов Н.В. у своїй книзі «Філософія людини: 
від метафізики до метаантропології» пише: «Роздвоєння людського буття на 
чоловіче і  жіноче -  одна з найбільш глибинних його таємниць...  Все наше 
життя народжується із взаємодії чоловічого і жіночого» [3, 141].

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває вивчення корпоративної 
культури,  оскільки  саме  при  зверненні  до  цього  феномену  у  фокусі  уваги 
опиняється людина, її потреби, інтереси, цінності.

Корпоративна  культура  характеризується  як  комплекс  поведінкових 
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