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Наймогутнішим фактором формування суспільної свідомості є засоби масової 

комунікації. Вони закріплюють у суспільній думці певні поняття й стереотипи. Сьогодні в 

сучасному світі темп життя помітно пришвидшився, а потік інформації зріс, тому стереотипи 

мають велике значення для нормального функціонування соціуму й людини в ньому, 

томущо, насамперед, вони виконують функцію «економії мислення», сприяють відомому 

«скороченню» процесу пізнання й розуміння того, що відбувається у світі й навколо людини, 

а також прийняттю необхідних рішень. Роль стереотипів у комунікаційних процесах взагалі 

вкрай важлива: вони закріплюють інформацію про однорідні явища, факти, предмети, 

процеси, людей і т. д.; дозволяють людям обмінюватися інформацією, розуміти один одного, 

брати участь у спільній діяльності, виробляти загальні погляди, однакову ціннісну 

орієнтацію, єдиний світогляд; прискорюють виникнення поведінкової реакції на основі 

насамперед емоційного прийняття або неприйняття інформаці. 

У швидкому продажу товарів зацікавлено багато людей. Це й виробники, й 

постачальники, й продавці. Їм допомагає реклама. Тому за кожною рекламою приховано 

численні фінансові інтереси, тобто великі гроші. У гонитві за прибутком люди часом 

нехтують моральними цінностями. А представники ЗМІ, погоджуючись розмістити на своїх 

шпальтах чи телеканалах дискримінаційний сюжет або текст, укладаючи договір і 

отримуючи за це кошти, часто прикриваються тим, що, мовляв, «редакція не несе 

відповідальності за зміст реклами». Але це не може бути їхнім виправданням. 

У більшості країн Європи реклама, що містить упереджене, стереотипне зображення 

жінок і чоловіків або використовує сексуальний образ жінок та їх тіла, забороняється тому, 

що порушує законодавчу норму рівноправності. Є такі закони і в Україні. Зараз потрібно 

зробити все, щоб вони функціонували. 

Українські ЗМІ не повинні відображати власні погляди та переконання, піддаючись 

впливу з боку політиків, а навпаки, вони мають висвітлювати інформацію об’єктивно та 

достовірно. Це стає можливим тільки при їхній повній реальній самостійності, незалежності 

та свободі дій, що вирішується на законодавчому рівні. 

Засоби масової інформації (зокрема телебачення) мають вагомий вплив на формування 

та затвердження в масовій свідомості ґендерних стереотипів, оскільки сьогодні вони 

виступають не тільки важливим суспільним інститутом, але й каналом передання та 

отримання інформації. Саме тому зараз вони розглядаються як один з важелів впливу на 

масову суспільну свідомість, четвертою гілкою влади, неодмінною складовою становлення 

інформаційного суспільства тощо. А отже, ґендерні стереотипи, що побутують у текстах 

телереклами, обов’язково вкорінюються у свідомості пересічних громадян — і ті, що вже 

існували, і ті, які недавно з’явилися, а крім цього, за допомогою ЗМІ поширюються 

стереотипні образи та практики, запозичені в інших країн. 
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На початку третього тисячоліття в науковому пізнанні склалась нова парадигма, яка 

передбачає пильний інтерес суспільства до збереження живої природи в усьому її 

різноманітті і змінах, обумовлених новим характером ставлення до неї людини. Як свідчить 

історія розвитку людства, людина на всіх стадіях свого розвитку була тісно пов’язана з 

навколишнім середовищем, але відтоді, як сформувалось високоіндустріальне суспільство, її 

небезпечне втручання в природу різко посилилось. Як результат, сьогодні споживацьке 

ставлення людини до природи загрожує перерости в глобальну небезпеку для всього 

людства. Щоб запобігти таким негативним наслідкам, людству необхідно впроваджувати 

гуманістичну екологічну політику як комплекс заходів, необхідних для забезпечення 

динамічної рівноваги людини й навколишнього середовища. 

Що стосується українського контексту окресленої проблеми, то треба констатувати, що 

екологічна проблема сьогодні стоїть досить гостро. Спектр її широкий і різноманітний. 

Серед актуальних проблем сьогодення є забруднення води і погіршення якості водних 

ресурсів, забруднення повітря, недоцільна вирубка лісів, вимирання багатьох видів тварин, 

неефективна утилізація побутових відходів, негативний вплив джерел радіації і багато 

іншого. 

Серед причин, які обумовили складну екологічну ситуацію в нашій державі екологи 

виділяють відсутність ретельно розробленої нормативно-правової бази, що стосується 

регулювання відносин у природоохоронній діяльності (зокрема, штрафи за нанесення шкоди 

середовищу, які не відповідають заподіяній шкоді). Недоліком можна назвати і той факт, що 

громадські організації та інститути громадянського суспільства в Україні беруть незначну 

участь в справі охорони природи, на відміну від зарубіжних країн, де така практика широко 

поширена і є досить ефективною. Отже, очевидно, що екологічна криза в нашій країні є 

комплексною, а тому потребує системного філософського осмислення. Вітчизняні вчені все 

частіше доходять до висновку, що екологічну кризу неможливо вирішити без формування у 

широких верств населення екологічної свідомості [1]. 

Однак, ми вважаємо, що подібна мета передбачає серйозну світоглядну трансформацію 

суспільства – позбавлення від крайнього антропоцентризму і виховання більш поважного 

ставлення до природи (в іншому випадку, будь-які політичні заходи будуть марними, 

оскільки громадяни не розумітимуть необхідності жорстких заходів що до охорони 

навколишнього середовища). Важлива роль у цьому процесі належить філософії як 

теоретичній формі світогляду. В її межах здійснюється узагальнене світоглядне осмислення 

екологічних проблем; виробляється понятійно-категоріальний апарат з проблем взаємодії 

людини, суспільства й природи, і, відповідно, формується екологічна форма суспільної 

свідомості; відбувається пошук найбільш ефективних шляхів вирішення екологічних 

проблем сучасності. 
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