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Феномен  надії  в  життєдіяльності  людини  залишається  найсуттєві-
шим підґрунтям її людської сутності. В кожному суспільстві передбачена 
стандартизована система надії, в якій переважають означені рішення та 
визначені прагнення й способи їх задоволення. Особливої уваги набуває 
специфічна форма людського активного відношення до оточуючого світу, 
зміст  якої  складає  цілеспрямовані  його  зміни  та  перевтілення,  а  саме 
бізнесова  діяльність.  Будь-яка  діяльність  містить  в  собі  ціль,  засоби, 
результат  й  сам  процес  дійства.  Якщо  основою  діяльності  є  свідомо 
сформована ціль, то основа цілі лежить поза діяльністю, в сфері люд-
ських мотивів,  ідеалів  і цінностей,  які до деякої міри детермінуються 
діяльністю, але тим паче самі виступають в якості її меж. Саме надія як 
ціннісний вимір людської діяльності виявляє душу народу, його духо-
вний досвід та непересічний дух у загальнолюдській природі.

В античності не було єдиного уявлення про ціннісне значення надії. 
Негативне  ціннісне  значення  надії  обумовлене  тим,  що  вона  сприй-
малась  як  ілюзія,  добровільний  самообман.  Однак  із  уявлення  про 
ілюзорність не завжди робився висновок про те, що надія є злом; вона 
часто поставала в ролі втіхи — як засіб, що хоч й не здатний відвести 
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удари долі, проте здатний позбавити людину страждань, що викликані 
очікуванням неминучості. Нейтральне значення поняття розкривається 
як  очікування  співбуття,  яке  з  ціннісної  позиції  може  бути  і  добрим, 
і  злим.  Згідно  Платону,  у  добрих  і  правильно  мислячих  людей  надії 
істинні  та  досяжні,  у  дурних  та  нерозумних — хибні  й  нездійсненні. 
В  християнстві  надія  трактується  виключно  як  позитивна  цінність. 
Проте допускається, що об’єктами надії можуть бути різні блага, в ній 
вбачається  знак  належності  людини  не  земному життю,  а  вічності;  її 
основний  зміст — уповання  на  справедливий  суд Христа  та  спасіння 
(месіанська надія). В такій якості надія розглядається як одна із осно-
воположних чеснот поряд із вірою та милосердям.

Поняття надії займає істотне місце в моральній філософії І. Канта. 
Згідно  Канту,  вище  благо  складається  із  двох  елементів  —  чесноти 
та  щастя,  між  якими  об’єктивно  існує  напруга:  в  моральному  законі 
не міститься необхідної основи для зв’язку між моральністю та щастям. 
Досконале  здійснення  чесноти й  досягнення  співмірного  з  чеснотами 
щастя  незбагненні  розумом  й  можуть  бути  предметом  лише  надії. 
В якості умов можливості вищого блага та основ надії на його досяг-
нення Кант називає  свободу, безсмертя душі й буття Бога. Надія,  як  і 
страх,  не  може  бути,  згідно  Канта,  моральнісним  мотивом:  в  якості 
принципу діяння вона руйнівна для його моральної цінності. Античні 
та християнські уявлення про надію й їх основи стали предметом перео-
смислення сучасних авторів. Так, А. Камю, поділяючи античний погляд 
на надію як на ілюзію, добровільний самообман, вважає, що розуміння її 
як цінності можливе лише в межах релігійної й філософської свідомості, 
що надає світу сенс та основу. За логікою цієї свідомості, якщо не надія-
тися на розуміння світу та на спасіння в ньому, то потрібно відмовитись 
від життя. Такий світогляд Камю виявляє не тільки в християнському 
та новоєвропейському образі думки, але й в екзистенціалізмі. Єдиний 
шлях для людини, що усвідомила свою приналежність до абсурду, це 
життя без надії на розуміння і на спасіння, яка завжди тотожна ілюзії. 
Німецький філософ Ернст Блох  створюючи філософію надії  спирався 
на  вчення  К. Маркса,  яке  саме  вважав  актом  надії,  що  орієнтувало 
на  досягнення  універсальної  досконалості  в майбутньому. Успішність 
світового  процесу  цьому  русі  визначається,  згідно  Блоху,  надією,  що 
визнається атрибутом буття, спрямованістю до майбутнього або первіс-
ною формою виразу «голоду» — спонукаючою силою, що веде до змін 
у світі. [1] 
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Порівняння  трактувань  надії  у  Блоха  і  в  християнській  традиції 
показує насамперед їх деяку подібність. Блох зберігає момент невизна-
ченості і невпевненості — адже, на його думку, надія не є впевненість 
і  у  вченні  про  афекту  він,  по  суті,  зберігає  сусідство  надії  з  іншими 
афектами  (страхом, боязню  і  т. д.),  які були прийняті в  історії філосо-
фії  нового  часу.  З  християнською  традицією  також  можна  виявити 
точки  дотику,  оскільки  людина  визначається  з  майбутнього.  Проте 
трактування  Блохом  надії  в  основних  моментах  є  все-таки  принци-
пово  іншою. По-перше, слід ще раз сказати про нову модель людини, 
запропонованої ним. Це вже не стільки «людина розумна», «людина що 
виробляє», «людина заклопотана», а людина «маюча надію». Але тоді, 
якщо вона сподівається на майбутнє і виходить з деяких уявлень саме 
про майбутнє у своїх діях, то тоді така людина й визначається не своїм 
минулим,  а  своїм  індивідуальним  або  груповим майбутнім. А  отже  її 
сутність,  як  і  сутність  природи  та  суспільства  не  визначена  до  кінця, 
вона завжди існує десь на межі теперішнього і майбутнього, а не мину-
лого і сьогодення. При цьому невизначеність задається не волею якоїсь 
вищої  істоти,  а  стає  універсальним  законом  природи,  суспільства  і 
людини. По-друге, Блох перевертає співвідношення релігії  і надії. Він 
досить категорично заявляє: «там, де надія, там релігія». Феномен надії 
використовується релігіями, насамперед християнством, але він є пер-
винним по відношенню до них. Релігія не породжує, а використовує цей 
феномен  свідомості  та  існування  людини. У  цьому  Блох  принципово 
розходиться з християнськими теологами. По-третє, трактування Блохом 
феномена  надії  по  відношенню,  наприклад,  до  німецької  і  російської 
культурної традиції є антиромантичним, тобто практично-діяльнісним. 
Блох постійно згадував про розрив ідеалів, утопії і дійсності в німець-
кій  історії  й  не  тільки  в  ній. Девізом  цієї  історичної  ситуації  можуть 
служити  слова  головного  героя  з  роману  Ф. Гельдерліна  «Гіперіон»: 
«О,  коли б  я  ніколи не  діяв,  наскільки багатшими я  був би надіями». 
У  Блоха  ж  навпаки:  надія  завжди  пов’язана  з  дійсністю,  спирається 
на неї й опосередковує її. Багатство надій пов’язано з багатством прак-
тики. Тим самим Блох долає вузько-психологічне та індивідуалістичне 
трактування надії в середньовічній християнській традиції. Надія — це 
не тільки афект очікування, не тільки рух душі, а й утопічна функція. Ця 
«усвідомлено знана надія» пронизує всі сфери людського життя. Вона 
є «утопічною функцією», що впливає на історичний процес і соціальне 
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життя.  Саме  у  функціональному  розумінні  надії  й  закладена  новизна 
підходу Блоха.

Якщо феномен надії й утопізування притаманний будь-якій людині, 
то  змінюється й уявлення про рушійні  сили розвитку  самого  суспіль-
ства  і людини. Утопія  і  її прояви в різних формах стає продуктивною 
силою. Сама  надія  як  утопічна функція  має  енергією,  яка  втілюється 
в  різних  критичних  імпульсах.  Правда,  представлена  модель  надії 
вимагає подальшої розробки. Блох представляв надію як якийсь загаль-
ний  стан-процес.  Він  вказує,  наприклад, що  надія  на  те  і  надія,  щоб 
іноді не збуватися. Але навіть якщо надія не збувається, це не означає, 
що вона зникає — найрізноманітніші види можливостей існують. Тим 
самим Блох підкреслює ймовірнісний характер надії [2].

Німецький філософ Еріх Фромм, обґрунтовуючи позитивну цінність 
надії  позарелігіного  контексту  і  побічно  заперечуючи  проти  ототож-
нення її з ілюзією, навпаки, особливий акцент робить на неодмінному 
вкоріненості надії  в  сьогоденні. Об’єктом надії, на його думку,  є  стан 
буття,  а  пасивне  очікування  досягнення  буттєвої  повноти  в  далекому 
майбутньому Фромм вважає однією з основних форм відчуження надії 
(поклоніння  «майбутньому»,  «нащадкам»,  «прогресу»  і  т. п.).  Саме 
пасивне уповання відводить людину від власної активності та відпові-
дальності за своє життя, надія ж вимагає діяти і домагатися досягнення 
цілей. Тому вона спирається на особливого роду знання реальності — 
«бачення  сьогодення,  чреватого  майбутнім»,  яке  Фромм  називає 
раціональної вірою, або умінням вбачати суть явищ. Пов’язування надії 
з нею робить її більш дієвою ще й тому, що вберігає від  іншої форми 
відчуження — ігнорує реальність авантюризму [3].

В українській філософії 60–80-х років ХХ століття розуміння надії як 
форми світоглядного осягнення світу розроблялося Київською світогляд-
ною школою Володимира Іларіоновича Шинкарука [4]. Концепція В. І. 
Шинкарука  про  віру,  надію,  любов  мала  два  варіанти  власного  вира-
ження — ранній (1970–1980-ті роки) та пізній (1990-ті роки).

Згідно із Шинкаруком віра, надія і любов належать до духовних від-
чуттів. Духовні відчуття виникають у людини відносно ідеалів. Ідеали 
формуються  здатністю  уяви  в  якості  цілей  людської  діяльності.  Ціль 
дії — задоволення потреб. Мета — це образ бажаного результату діяль-
ності, образ передбаченого результату. Ідеал — це образ бажаної кінцевої 
мети.  Ідея  чи  мета  діяльності  стають  ідеалом  оскільки  відносно  неї 
у людини виникають духовні почуття. Об’єктивно, поза людськими від-
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чуттями, ідея залишається лише ідеєю, ціль лише ціллю, але суб’єктивно 
вона виявляється ідеалом. Ідеалом може бути також уявний образ реаль-
ності.  Прикладами  останнього,  згідно  із  Шинкаруком,  можуть  бути 
образ Батьківщини, образ коханої людини. Духовні відчуття спрямовані 
не лише на самі реальності Батьківщини чи коханого, але й на  їх  іде-
альні образи. Предметом духовних відчуттів стає коханий і як реальна 
людина і як ідеал — любов, наприклад, існує до особистості, що дана 
для людини яка кохає як єдність реального та ідеального. Отже, ідеали, 
що  виникли  як  образи  цілей  діяльності,  виникли  у  людини,  висхід-
ною суттєвою характеристикою якої є як раз «бути діяльною», стають 
образами  всіх  предметів  людської  діяльності. Діяльності  творчої,  піз-
навальної, оціночної. Отже, віра, надія, любов є духовними відчуттями 
в  яких  людина  переживає  не  предмети  самі  по  собі,  а  в  їх  єдності  із 
створеними  явою  людини  ідеальними  образами  предметів.  Оскільки 
останні виникли в процесі цілеспрямованої діяльності, то віра, надія і 
любов з самого початку характеризуються телеологічністю (спрямова-
ністю до цілі) [5].

Подальший аналіз феномену надії, на нашу думку, яскраво розклавши 
всю  палітру  її  сутності  доцільно  висвітлити  через  творчу  спадщину 
двох  видатних  мислителів  сучасності  вище  зазначених  Е. Фромма  та 
В. І. Шинкарука, що дозволить нам простежити прогресивність думок 
В. І. Шинкарука та деяку українську особливість тлумачень.

Згідно Е. Фромма, віра існує заради можливості діяльності в умовах 
відсутності повноти достовірного знання, або повної його відсутності. 
Людина  в  своїй  свободі,  спираючись  на  дані  уяви  та  досвіду,  вірить 
в правильність своїх припущень, і на цій основі діє. Оскільки все май-
бутнє відсутнє і відносно нього, при всій обґрунтованості припущень, 
існує лише вірогідне знання, то віра  існує завжди. Віра необхідна для 
діяльності людини, в якій вона постійно йде в майбутнє, що є невідо-
мим, але яке вона завжди уявляє. Віра у істинність вірогідних припущень 
про майбутнє, в ідеали майбутнього є суттю віри взагалі. Без такої віри 
людина  втратила  б  здатність  бути  активною,  здатність  до  людського 
життя. Таким чином, віра є необхідною для людини, оскільки остання є 
істотою діяльнісною.

Парадокс  віри:  це  визначеність  невизначеного,  продовжує Фромм. 
Це  впевненість  мовою  людського  бачення  і  розуміння,  впевненість  з 
точки  зору  кінцевого  дійсного  результату. Нам  не  потрібно  віра  в  те, 
що науково передбачуване, але й не може бути віри в неможливе. Віра 
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базується на нашому життєвому досвіді, на нашому особистому пере-
творенні.  Віра  в  те,  що  інші  здатні  змінитися, —  результат  досвіду 
власних можливостей до змін.

Між раціональною та ірраціональною вірою існують суттєві відмін-
ності. На думку німецького вченого, раціональна віра — це результат 
власної внутрішньої активності думки та почуттів,  ірраціональна віра 
є  підкорення  чомусь  даному,  що  сприймається  за  істину  безвідносно 
до того, так це чи ні. Суттєву особливість всіх ірраціональних вірувань 
складає їх пасивний характер, чи є об’єктом віри ідол, лідер чи ідеологія 
[6].

На  думку  В. І.  Шинкарука,  нання  про  майбутнє,  приєднуючись 
до  віри  в  майбутнє,  формують  надію.  Надія  —  одна  з  форм  сприй-
няття майбутнього в духовному житті людини, де бажане, потрібне чи 
необхідне бачиться й очікується як  і реальність, що повинна  здійсни-
тися. На відміну від мрії, в надії майбутнє сприймається не тільки як 
можливе, а й як належне  і необхідне. В надії відображаються життєві 
інтереси, потреби й сподівання особи і суспільства, а також суспільних 
класів і соціальних груп. Тому зміст надії завжди конкретно-історичний. 
В науковому світогляді надія  і віра базуються на знаннях, практичних 
переконаннях,  науковому  передбаченні  майбутнього  перебігу  подій, 
на революційному перетворенні дійсності як засобу визволення від соці-
ального гноблення. В системі релігійного світогляду надія — ілюзорна 
мрія про врятування від соціальних злигоднів і страждань у потойбіч-
ному світі, яка спирається на сліпу віру в надприродні сили [7].

Надія — це мрія, в яку людина повірила. Повірила, тому що знання 
дає їй підстави для віри. Знання сповіщає про можливість чогось, а віра 
сприймає  цю  можливість  як  причину  для  надії,  і  для  діяльності,  що 
виходить із віри в здійснення надій. Надія існує щодо реальних можли-
востей, які відрізняються на основі знань від можливостей абстрактних. 
Надія — це  духовне переживання майбутнього,  при  якому бажане, — 
те, в чому є потреба, — переживається як те, що повинно бути. Надія є 
сприйняттям образів майбутнього не просто як таких, що можуть бути, 
але як таких, що повинні існувати. Таким чином, надія є переживання 
реальних  можливостей,  які  людина  оцінює  як  такі,  що  повинні  здій-
снитися. Те, що людина має надію на те, що повинно бути — це факт. 
Предметом надії є всі можливості, які за допомогою знання оцінені як 
реально можливі. Але віра сприймає деякі з цих реальних можливостей 
як такі, що не лише реально можуть бути, але як такі, що повинні здійсни-
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тися. Отже, мова йде не просто переживання в надії чогось об’єктивно 
належного, а оцінку вірою реально можливого як належного.

Надія — екзистенціал випереджування, сподівання бажаного й очіку-
ваного на підставі особистісного досвіду, віри і знань людини. На відміну 
від мрії, надія орієнтована на здійснення бажаного й очікуваного, хоча 
й припускає можливість  їх нереалізації. Предмет надії  переживається 
цілісно, без властивих прогнозуванню аналізу і калькуляції. Надія може 
поділятися членами соціальних груп, спільнот, об’єднаних життєвими 
інтересами, потребами й сподіваннями. Зміст надії завжди має як осо-
бистісний, так і культурно-історичний вимір [8].

Е. Фромм вказуючи на причину безсилля, говорить про те, що в нас 
добре налаштована економічна система, але обумовлена вона тим, що 
ми  виробляємо  товари,  що  загрожують  знищити  нас  фізично,  що  ми 
перетворюємо індивіда в абсолютно пасивного споживача і тим самим 
омертвляємо його і що ми створили бюрократію, що примушує людину 
відчувати себе безсилим [9].

Перш  чим  розглядати  сучасну  ситуацію  і  можливості  для  надії, 
необхідно висвітлити феномен надії. Надія — це вирішальний елемент 
в будь-якій спробі здійснити соціальні зміни в напрямку більшої життє-
вості, усвідомленості та розуму. Але сенс надії часто розуміють невірно 
і  плутають  із  установками,  що  не  мають  нічого  спільного  з  надією 
[9, с. 19].

Що означає «надіятись»? Чи означає це, як думає більшість, хотіти, 
бажати? Якщо б так, тоді ті, хто палко бажають мати авто, будинки та 
інші дрібниці, тим паче більше і краще — були б носіями надії. Але це 
не так, це люди, що прагнуть все більшого споживання, а не носії надії. 
На переконання Фромма об’єкт надії — не річ,  а  більш повне життя, 
стан більшої життєвості, звільнення від вічної нудьги… [9] 

Фромм  зазначає,  що  люди  мають  надію,  але  не  схильні  діяти 
за покликом серця,  і  доки бюрократи не нададуть  їм «зелене  світло», 
вони  продовжують  чекати.  Цей  різновид  пасивної  надії  надзвичайно 
близький до тієї узагальненої  її форми, яку можемо описати як споді-
вання на  час. Час  та майбутнє  стає  центральною  такого  виду надії.  З 
теперішнім не пов’язуються жодні очікування, вони відносяться лише 
на наступний момент, наступний день, наступний рік чи навіть інший 
світ, якщо уявляється занадто невірогідним те, що надію можливо реа-
лізувати в цьому світі [9, с. 21].
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Поклоніння «майбутньому», що складає  іншу сторону поклонінню 

«прогресу»  в  сучасній  буржуазній  думці  —  це  є  відчуження  надії. 
Замість того, щоб самому щось зробити чи кимось стати, я надіюсь, що 
ідоли — майбутнє та нащадки — все здійснять без моєї участі [9, с. 22].

Надія парадоксальна. Вона і не пасивне очікування, але й не позбав-
лене реалізму підсмикування обставин, які не можуть настати [9, с. 24].

Надіятися  —  означає  бути  готовим  в  будь-який  момент  до  того, 
що ще не народилось, але поява чого ще не стала неможливою, хоча, 
можливо, здійсниться це й не в нашому житті. Немає сенсу надіятись 
на те, що вже існує чи чого не може бути. Ті, чия надія слабка, або зна-
ходять втіху, або впадають в несамовитість; ті чия надія сильна, бачать і 
турботливо пестять ознаки нового життя і кожну мить готові допомогти 
народженню того, що готове народитися [9, с. 24–25].

Під час дослідження надії та безнадійності першочергове значення 
має не те, що думають люди про свої почуття, а те, що вони дійсно від-
чувають…

Нас цікавить структура людського характеру, тобто відносно постійна 
структура її енергетичних процесів, напрямів, в яких вони виливаються, 
та інтенсивність їх протікання. Якщо ми знаємо рухомі сили мотивації 
поведінки, ми  не  тільки  розуміємо  теперішню поведінку,  але можемо 
обґрунтовано припустити як скоріш за все буде діяти людина при обста-
винах, що змінилися [9, с. 27–28].

Надіятися —  це  стан  буття.  Це  внутрішня  готовність,  напружена, 
але  ще  не  втрачена  внутрішня  активність.  Поняття  «активність» 
базується на одному із найбільш розповсюдженому міфі сучасного інду-
стріального  суспільства.  Наша  культура  поставлена  в  залежність  від 
активності — активності в сенсі зайнятості, а зайнятості в сенсі ділови-
тості [9, с. 29–30].

Коли надія нас залишає, життя завершене, але із тією тільки різни-
цею чи відбулося це в можливості, чи в дійсності. Надія — це істотний 
елемент  життєвої  структури,  динаміки  людського  духу.  Вона  тісно 
пов’язана з іншим елементом структури життя — із вірою. Віра зовсім 
не  є послабленою формою переконання  або  знання; мова не про віру 
в що-небудь; віра — це переконаність в ще не доведеному, знання реаль-
ної можливості, усвідомлення майбутнього. Віра раціональна, коли вона 
стосується  знання  про  реальне,  але ще  не  народжене;  вона  базується 
на  здатності  до  знання  та  розуміння, що проникає  за поверхню явищ 
і  вбачає  сутність.  Подібно  надії,  віра  не  передбачає  майбутнього,  це 
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бачення теперішнього, що переходить у майбутнє. Положення про те, 
що віра є впевненість, потребує уточнення. Це впевненість в реальності 
можливостей, а не в безперечній передбачуваності [9, с. 31].

Мало кому вдалося оминути того, щоб в процесі розвитку їх надії, 
вона не потрапила в оману, а то й повністю розвалилась. Можливо, цей 
добре. Якби людина не переживала розчарування в своїх надіях, то як 
змогла б надія стати сильною і незгасимою?

В дійсності відповідна реакція на крах надії варіюється в широких 
межах, що  залежать від багатьох обставин:  історичних, особистісних, 
психологічних, органічних. Багато хто, а можливо й більшість, реагують 
на розчарування в своїх надіях підлаштуванням під оптимізм пересіч-
ної людини, що уповає на краще та не спромоглася визнати, що може 
статися не тільки добре, але й найгірше… Вони урізають свої вимоги 
так, щоб можна було  їх  виконані,  й  навіть  не мріють про  те, що  зда-
ється  їм  недосяжним. Вони — добре  пристосовані  члени  стада,  вони 
ніколи  не  відчувають  безнадійності,  тому  що  ніхто  її  не  випробовує 
[9, с.43–44].

Ще один наслідок краху надії — «жорстокість серця». Ми бачимо 
багатьох людей — від малолітніх правопорушників до ефектних дорос-
лих, — які  в  деякий момент  свого життя, можливо,  в п’ять, можливо, 
в дванадцять або в двадцять років, не  змогли більше виносити образ. 
Деякі з них, як при раптовому прозрінні або перетворенні, вирішують, 
що з них досить, вони більше нічого не будуть відчувати, й ніхто більше 
не зможе їх образити, проте вони самі зможуть ображати інших. Вони 
можуть скаржитись на те, що  їм не вдається  знайти друзів чи когось, 
хто любив би  їх,  але це не невезіння, це доля. Втративши співчуття  і 
проникливість,  вони нездатні нікого розчулити,  але й  їх  самих нічого 
не зачіпає. Їх життєвий тріумф зводиться до того, щоб ні в кому не мати 
потреби.  Вони  відчувають  гордість  за  те,  що  їх  нічого  не  зачіпає,  та 
задоволення від здатності ображати інших. Робиться це злочинними чи 
законними способами, в більшій мірі залежить від соціальних факторів 
ніж від психологічних. Більшість  з них  залишаються немов би  засти-
глими й, відповідно, нещасливими до кінця життя.

Іншим, набагато більш драматичним результатом зруйнованої надії 
є руйнівність й насилля. Саме тому, що люди не можуть жити без надії, 
той, кого надія повністю зруйнована, ненавидить життя [9, с.44–45].

Зазвичай  деструктивна  реакція  на  крах  надії  зустрічається  серед 
тих, хто через соціальні чи економічні причини відлучені від зручнос-
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тей,  якими  користується  більшість,  й  кому  нікуди  йти  в  соціальному 
або  економічному  сенсі.  Економічні  негаразди  —  не  першопричина, 
що приводить до ненависті й насилля; нею є безнадійність становища, 
повторний крах перспектив, що  так  сприяють насиллю й деструктив-
ності… З психологічної точки зору руйнівність — альтернатива надії, 
так само як потяг до смерті — альтернатива любові до життя, а радість — 
альтернатива тузі [9, с.46].

Але не тільки індивід живе надією. Народи й суспільні класи живуть 
завдяки надії, вірі й стійкості, а якщо втрачають цей потенціал, то зни-
кають  чи  через  нестачу  життєстійкості,  чи  через  практикуючу  ними 
нерозумну руйнівність.

Потрібно  взяти до  відома, що розгортання надії  або безнадійності 
в індивіда в значній мірі визначається наявністю надії або безнадійності 
в суспільстві в цілому або у деякого класу. Яким би не було руйнування 
надії в індивіда в дитинстві, якщо він живе в період надії та віри, його 
надія відродиться із новою силою; з іншої сторони, людина, досвід якої 
тягне її до обнадіяності, часто схиляється до пригніченості та безнадій-
ності, якщо її суспільство або клас втратили дух надії [9, с.47].

Підводячи  підсумок,  потрібно  зазначити,  що  наше  намагання 
комплексно  підійти  до  розгляду  складного  феномену  надії  дало  нам 
можливість по новому розглянути та проаналізувати сутнісні характе-
ристики природи людини. А особливо  її специфічну сферу діяльності 
як  бізнес,  в  якому  відбувається  активне  творення  продукування  май-
бутнього  через  успішну  діяльність,  яка  неможлива  без  активної  надії 
на участь та звершеність.
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Товмаш Д.А. Феномен надежды в контексте бизнес-деятельности
В  статье  представлен  социально-философский  анализ  феномена 
надежды  в  качестве  коррелята  бизнес  деятельности. Подчеркнуто, 
что именно надежда является своеобразной предпосылкой функцио-
нирования и развития бизнес-среды и бизнес-деятельности.
Ключевые слова: надежда, безнадежность, иллюзия, вера, бизнес-
деятельность.

Tovmash D.A. The phenomenon of hope in the context of business
The  article  presents  a  socio-philosophical  analysis  of  the  phenomenon 
of hope as a correlate of business activity. It is emphasized that this kind 
of  hope  is  a  prerequisite  functioning  and  development  of  the  business 
environment and business activities.
Keywords: hope, despair, delusion, faith, business activity.


