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власності на засоби виробництва, як спосіб боротьби з відчуженням праці. 

Аристотель не пропонує рішень взагалі.  

Очевидно, що жодна з цих концепцій не є релевантною в рамках трудового 

права, яке за своєю суттю весь час свого існування було покликане 

збалансувати інтереси сторін трудових відносин, а не виключити з них одну або 

обидві сторони. Тим більше відносини між трудовою діяльністю і дозвіллям є 

куди більш складними, ніж представлено в трьох вищезазначених концепціях і 

вся глибина цих відносин поки не розкрита.  

Людина, яка самоактуалізується через трудову діяльність, буде отримувати 

менше задоволення, проводячи час бездіяльно. Для більшості людей кожна 

окрема година вільного часу більш цінна, якщо вона займаються трудовою 

діяльність. 
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Одним із трендів у суспільних науках в останнє десятиліття є обговорення 

теорії «безумовного базового доходу». Сутність даної теорії така: всі громадяни 

одержують щомісячну виплату, незалежно від проробленої роботи або іншого 

соціального внеску, достатню для того, щоб їх рівень життя перевищував певну 

межу бідності. Виплата надається всім, багатим і бідним; вона не обмежена 

ніякими умовами (тобто є безумовною); і вона забезпечує відповідний 

скромний рівень життя [6]. Загострення цих дискусій відбулось у перехідний 

період від індустріального до постіндустріального, інформаційного суспільства, 

коли разом із автоматизацією більшість робочих місць чи почала зникати, чи 

зміщуватись у бік сфери послуг та неповної зайнятості. У даному аспекті 

відбувається поступова ліквідація робочого класу та відносин найманої праці 

через наростаючі процеси автоматизації виробництва, у якому більшість 

робочої сили не потрібна. У таких умовах гарантований дохід, який стає 

можливим в постіндустріальну епоху, міг би вперше звільнити людей від 

загрози голоду, і таким чином, зробити їх дійсно вільними та незалежними від 

будь-яких економічних небезпек. Нікому б більше не довелося миритися з 

умовами роботи тільки тому, що в іншому випадку йому загрожує голод. Такої 

думки додержувався відомий філософ та психоаналітик Еріх Фромм [5]. 
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Французький філософ Андре Горц у своїй роботі «Критика економічної 

причинності: питання змісту наприкінці робочого суспільства» стверджує, що 

«в сучасному суспільстві відбувається демістифікація праці як сфери 

діяльності, що приводить до розвінчування модерних міфів. Індустріалізм 

більше не може виконувати свою роль носія світогляду» [7, с. 36], коли, за 

словами Славоя Жижека, «мрія полягала не в тому, щоб піти від фізичної праці, 

але в тому, щоб знайти задоволення у ній як у колективному переживанні, що 

обертається навколо старого біблійного визначення праці як прокляття за 

гріхопадіння Адама» [3, с. 89-90]. Явище праці, піддане демистифікації у її 

індустріальному розумінні, одночасно означає збільшення відчуження від 

інтересів виробництва та пропорційне зменшення солідарності за ознакою 

приналежності до робочого класу. Означений процес породжує нові 

неформальні форми об’єднання людей за моделлю «клас у собі», тобто без 

конкретного формулювання власних ідеологічних цілей та завдань. 

У цю концепцію легко вписується теорія про так званий «новий 

небезпечний клас» – прекаріат, яка найчастіше перемежовується у наукових 

роботах при дослідженні детермінації впровадження безумовного базового 

доходу. Філософ М. Маяцький пише, що «заміна людини машиною, неухильне 

зростання продуктивності, нестабільність ринків на тлі екологічної, 

енергетичної та геополітичної криз – все це ставить кожного в нестійку, 

прекарну трудову ситуацію, що входить у прямий конфлікт із тим 

привілейованим місцем, яке займає праця в символічній системі нашої 

цивілізації» [4, с. 74]. Тобто сама поява прекаріату, який за своєю суттю є тим 

самим пролетаріатом, списаним у категорію постійно безробітних та неповно 

зайнятих, генерує питання можливості соціального бунту знедолених у 

глобальному та локальному масштабах та необхідності пошуку соціальних 

технологій, здатних стримати, зменшити напругу та переналаштувати, 

наприклад, на споживання революційний потенціал мас безробітних. 

Безумовний базовий дохід є однією з таких соціальних технологій. 

Відповідно, скептично сприймає ідею безумовного базового доходу 

Х. Арендт, яка писала: «От воно, суспільство праці, готове звільнитися від 

оковів праці, але цьому суспільству ледь відомі ті вищі й осмислені діяльності, 

заради яких варто було б звільнятися» [1, с. 12]. На думку А. Горца, неминучим 

фіналом є «демотивація людей відносно праці, їх втеча в «неформальне 

суспільство» (у тому числі, на «чорний» ринок)» [7, с. 36]. Відповідно, Горц 

бачить варіант вирішення проблеми не виключно у безумовному базовому 

доході, а у впровадженні подвійного джерела доходу: заробітної плати, яка 

буде зменшуватися зі скороченням робочого часу, і соціальної «допомоги на 

існування», розмір якої буде зростати зі зменшенням зарплати [2, с. 38]. 

Таким чином, як наукова концепція у суспільних науках безумовний 

базовий дохід являє собою наступну соціальну модель: кожному громадянину 

держави, незалежно від того, працює він або ні чи інших умов, має 

гарантуватись мінімальний грошовий стандарт, який покриватиме витрати на 

забезпечення первинних фізіологічних та соціальних потреб. У філософському 

вимірі концепція «безумовного базового доходу» поки не отримала загального 
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розуміння. Коливання позицій сучасних філософів варіюються від підтримки 

безумовного базового доходу як соціального інструменту, звільняючого 

людину від біблійського покарання за первородний гріх «працювати у поті 

чола», до цивілізаційного занепаду через знищення трудової етики. 
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Соціокультурні умови життя в усі історичні часи ставили людину в 

позицію між працею та дозвіллям. Ми вважаємо, що зв’язок цих видів людської 

діяльності (або, навіть, існування) з поняттям сакрального дозволить зробити 

шлях до розуміння ціннісного світу особистості. 

В сучасній культурі ця проблема актуалізується, оскільки змінюються 

уявлення як про роль праці, так і про значення дозвілля в житті людини. В 

історії формувались різні пріоритети щодо цих видів людської діяльності.  

Починаючи з первісної епохи, людство намагалось проникнути в сферу 

божественного, утверджуючи сакральні цінності в кожній професійній дії 

(вождь, шаман, мисливець, воїн). Ці процеси почали здійснюватись в 

сакральному ритуалі, який впорядковував першопочатковий хаос, 

перетворюючи його на космос.  

Погоджуючись з Й. Хейзингою у питанні щодо походження культури з 

гри, вкажемо на те, що саме ритуальна гра породжує найбільш міцний з’вязок 


