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Смола М. 

НТУ «ХПІ» 

 

УКРАЇНА І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Розглядаючи питання філософії, нам слід звернути увагу на таку 

галузь, прикладний аспект якої має величезне значення – філософію 

політики. Значення міждержавних організацій для регулювання 

міжнародного життя величезне, адже вони проявляють себе двояко: з од-

ного боку, утворюють поле кооперативної або конфліктної взаємодії між 

державами-членами, а з іншого боку – виступають специфічно діючими 

акторами міжнародної сцени і, таким чином, самостійно впливають на 

динаміку розвитку міжнародних відносин. Ми маємо таку інформацію, 

відповідно до якої на початку XX ст. існувало приблизно три десятки 

міждержавних організацій. Їх число стрімко збільшилося після Другої 

світової війни і досягло піка в середині 80-х років ХХ ст. – майже 400, 

після чого скоротилося приблизно на третину. Враховуючи питання цін-

ності та поширеності, дієвості, ми вважаємо, що найважливішим все-

світнім об'єднанням є Організація Об'єднаних Націй. Штаб-квартира 

ООН – Нью-Йорк. Членами ООН є 188 країн із майже 230 країн світу. 

Україна є однією з держав-засновниць ООН. Організація Об'єднаних 

Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО – має за мету спри-

яти співробітництву між народами з допомогою освітніх, наукових і 

культурних заходів. Центром організації є Париж. Сфера діяльності 

ЮНЕСКО по лінії інтелектуального, культурного співробітництва поля-

гає в наданні фінансової допомоги міжнародним неурядовим ор-

ганізаціям в реалізації питань науки і технологій, створенні ряду до-

слідних центрів (Європейська ядерна дослідна організація; Міжнародна 

організація дослідження мозку; Міжнародна організація дослідження 

клітини та ін.). Україна є членом ЮНЕСКО з моменту її заснування. Од-

ними з головних пріоритетів співробітництва України з ЮНЕСКО це, 

насамперед, – освіта і культура. Поряд з цим постає питання освіти. Ми 

вважаємо, що філософія успішно справляється з усіма означеними чин-
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никами. Праця сучасних українських філософів, а також кафедр філософії 

у рамках програм ЮНЕСКО позитивно впливає на імідж України. Щодо 

вищої школи, у провідних вищих навчальних закладах України створено 

та діють 14 кафедр програми ЮНЕСКО. Стосовно культури Україна 

тісно співпрацює із Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять сім українських культурних та 

природних пам’яток, а у переліку об’єктів-кандидатів знаходяться ще 

14 визначних місць України. Зараз метою України є вступ до Європейсь-

кого Союзу та збереження власної територіальної цілісності. Залучення 

до європейської спільноти відкрило б для України великі можливості що-

до прискорення економічного розвитку і підвищення добробуту нашої 

країни. На думку деяких політологів, політичне рішення про прийняття 

України в ЄС взагалі не буде прийнято або буде прийнято дуже нескоро, 

а сама Україна не відповідає практично жодному з запропонованих кри-

теріїв і за ті роки, що йде процес інтеграції, ситуація в даному напрямку 

майже не змінилася і навіть погіршилася, але на думку президента України 

Петра Порошенка, Україна вже до 2025 року може стати повноправним 

членом ЄС. 

 

Срібна К. 

НТУ «ХПІ 

 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ  

ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

 

В умовах сучасного суспільства діяльність людини стає дедалі 

складнішою та вимагає вищого інтелектуального та фізичного потен-

ціалу. На мою думку, кожен замислювався над тим, як вдосконалити свої 

можливості. Девіз Сократа: «Пізнай самого себе» можна вважати векто-

ром людського розвитку. Самовдосконалення Сократа створюється з 

визнання проблемності пізнання та самопізнання, ставлення до світу, 

проблемності життя людини. 

Якщо проаналізувати вчення філософа, то можна зрозуміти, що 

домінуючими є пошук істини, основ моральності. Життєво ствер-


