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Анотація. У статті здійснено соціально-філософський аналіз феномену військових тра-
дицій й на цій основі розроблено наукову концепцію військових традицій. На основі наявних під-
ходів до вивчення проблеми традицій виокремлено засадничі принципи соціально-
філософського аналізу військових традицій сучасного українського суспільства і його зброй-
них сил. Запропоновано поділяти військові традиції за рівнем існування на військові традиції, 
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SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF MILITARY TRADITIONS 
 
Abstract. In the article was developed the socio-philosophical analysis of the phenomenon of mili-

tary traditions, and on this basis, was developed a scientific concept of military traditions as conceptu-
al system that is open to gradual enrichment of the content and terminology of empirical data, intro-
duction of new scientific concepts. It is proved that the most reasonable is the research of the tradi-
tions from the position of the social philosophy, at its core it is a phenomenon of social order. It was 
isolate the fundamental principles of the social-philosophical analysis of military traditions of modern 
Ukrainian society and its armed forces, namely the principles of the anthropocentrism, phenomenolo-
gy, historicism, and unity of objective and subjective aspects, the succession. 

To solve the problems of the research was used the socio-philosophical methods of the cognition. 
The method of structural-functional analysis was allowed to establish the relationship between levels 
of the existence of military traditions. With the logical-semantic method was built, so called “pyramid of 
concepts” of military traditions. The top of the pyramid contains the concept of military traditions, slight-
ly below the national military traditions, the traditions of the armed forces, traditions of military units, 
and below on the imaginary plane situated the basic concepts and terms that related to military tradi-
tions. This pyramid is the most successful for the conceptual development and studying of the concept 
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of “military traditions” because these are always the reproductive system of the symbolic designed and 
stereotyped knowledge, ideas and practices in their historical modification. 

It was proposed to share military traditions on the level of an existence of military traditions, nation-
al military traditions, traditions of the armed forces, and traditions military units.  

Keywords: military traditions; national military traditions; traditions of the armed forces; traditional 
of the military units; the Armed Forces of Ukraine. 

 
Актуальність теми дослідження. Перебіг соціальних змін у військово-соціальній сфері 

українського суспільства в контексті воєнно-політичних подій в Україні протягом 2014-2017 рр. 
обумовлює необхідність переосмислення низки теоретичних положень військово-патріотичного 
виховання, поглибленого трактування соціальної природи військових традицій, визначення 
аксіологічних залежностей у сфері військової діяльності. 

Постановка проблеми. Ця обставина й визначає зв‟язок загальної проблеми з найбільш 
важливими науковими та практичними завданнями соціально-філософського дослідження особ-
ливостей, стану, спадкоємності і динаміки військових традицій українського суспільства в су-
часних умовах і їх прояви в збройних силах на основі найважливіших методологічних принципів, 
які необхідні для побудови будь-якої наукової теорії. На підставі аналізу актуальних досліджень і 
наукових публікацій [1-5] можна дійти висновку, що проблема військових традицій у сучасному 
вітчизняному науковому дискурсі висвітлюється переважно полемічно, у історичній та політико-
ідеологічній площині, без опори на досягнення існуючих теоретичних розробок.  

Постановка завдання. Саме тому метою статті є соціально-філософський аналіз військо-
вих традицій, й на цій основі розробка наукової концепції військових традицій, як понятійної си-
стеми, яка є відкритою для поступового збагачення термінологічного змісту та емпіричних 
даних, упровадження нових наукових понять.

1
  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури дозволяє виділити три 
основних підходи до розуміння традиції. 

Представники першого підходу трактують традицію як соціокультурну наступність узагалі. Так, на 
думку В. Д. Плахова, традиції – це цілісна система історично сформованих як стійких, так і відносно 
мінливих стереотипів форм передачі соціального та культурного досвіду, що підтримуються силою 
суспільної думки певної спільноти людей і забезпечує наступність відтворення того чи іншого образу 
життя [7, с. 27]. Бондирєва С. К. визначає традицію як будь-який прояв активності індивіда, що 
наділений властивістю традиційності [8, с. 100]. Полонська І. Н. визначає традицію як “корпус сим-
волічних структур, які мають об‟єктивне значення і відображають статус людського буття і конструк-
тують культурну свідомість” [9, с. 9]. 

Представники другого підходу обмежують зміст поняття “традиція” сферою суспільної свідо-
мості. Зокрема, М. Д. Напсо визначає традиції, як історично сформовані, відносно стійкі, такі, що 
передаються із покоління до покоління, загальновизнані норми, принципи і правила поведінки 
людей, суспільні відносини, які регулюються на основі суспільної думки [10, с. 11].  

Прихильники третього підходу тлумачать традицію як соціальний зв‟язок індивідів і груп у 
суспільстві, як засіб соціалізації й вираження відносин між людьми, а не свідомість. Зокрема, В. 
Б. Власова зазначає, що традиція як особливий зв‟язок людей, який реалізується через їх 
орієнтацію на загальнозначущі стандарти дій, поведінки і т. ін., фіксується в колективному до-
свіді освоєння середовища [11, с. 38].  

Відповідно, у широкому розумінні традиція – це наступництво, завдяки якому суспільство 
зберігає, відтворює та передає накопичений минулими поколіннями досвід. Таким чином, соціаль-
на система забезпечує необхідну для неї стабільність. Але традиція не виключає переробки та 
удосконалення соціального досвіду, отриманого від попередніх поколінь, вона є необхідною пере-
думовою, вихідним пунктом наступного розвитку. Тому традиції притаманні суспільству у цілому та 
сферам суспільного життя зокрема. 

Дослідники В. М. Вашкевич [12] та В. В. Аверьянов [13] зазначають, що традиція як повнота 
системи існування тієї чи іншої спільноти або “повна традиція” (традиція як соціокультурна си-

                                           
1
 Тема даної статті пов‟язана з соціально-філософськими дослідженнями в межах цільових програм науково-дослідних 

робіт, які здійснюються Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України 
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стема) складається як власне з традиції (як внутрішнього принципу, тобто впорядженого 
наслідування), так й розробленої системи моделей наслідування, яка забезпечує збереження 
кожної моделі, що входить до її складу: 

світогляду, тобто системи уявлень, які підтримують традицію інтелектуально, у тому числі 
ідеологічно; 

інститутів й організацій, які забезпечують послідовний і правильний процес наслідування, та-
ких, як систему виховання, система освіти, система рекрутування та ініціації спадкоємців тра-
диції. 

Вітчизняний філософ В.М. Вашкевич також зазначає, що існує дві основні форми передачі 
традицій – практична імітація (повтор дій) та фольклор. При цьому адекватність передачі дося-
гається багатократними повторами, системами символів, текстів (міфологія) та дій (ритуал)     
[12, с. 146–147]. 

Таким чином, зазначені підходи до вивчення поняття «традиція» вказують на певні склад-
ності в дослідженні цього феномену, що обумовлено широким вживання даного поняття. Його 
використовують в усіх сферах суспільного життя. У політичній сфері традиція виступає як вира-
ження національного характеру або специфіки, за допомогою якої політики обґрунтовують прий-
няті рішення [7]. Різне розуміння вкладають в поняття «традиція» представники таких наук, як 
етнографія, історія, культурологія, психологія, педагогіка та ін. Наприклад, в етнографії стерео-
типні дії членів певних колективів пояснюють традицією їхньої поведінки [9; 14]. У зв'язку із цим 
в процесі пізнання традицій виникають труднощі, і головна з них полягає в тому, що їх складно 
вивчити в межах однієї якої-небудь конкретної науки. Такі труднощі виникають ще і внаслідок 
того, що традиції різноманітні за формою і типами прояву. В результаті найбільш виправданим є 
дослідження традицій з позиції соціальної філософії, тому що за своєю суттю це явище соціаль-
ного порядку, оскільки передаються з покоління в покоління не знання про світ, а колективний 
досвід діяльності [11]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, формулювання цілей 
статті. Актуальність теми дослідження зумовлена також ще й тим, що у вітчизняному науковому 
та військово-офіційному дискурсі [1-6] наявні розбіжності у вживанні понять і термінів проблема-
тики військових традицій, їх нез‟ясованість, відсутність розмежування за обсягом та значенням 
свідчать про те, що осмислення поняття “військові традиції” та духовного буття військовослуж-
бовця з їх багатогранними проявами та наслідками ще не отримало належної уваги.  

Виклад основного матеріалу. Соціально-філософське дослідження військових традицій 
визначається конструктивними методологічними основами, підходами і принципами, які дозво-
ляють адекватно розглянути цей ідеальний соціокультурний феномен. Предметом розгляду є 
те, без чого військова спільнота представляла б собою скупчення незалежних один від одного 
людських індивідуумів, хаотично рухомих в буттєвому просторі, позбавлених екзистенціальної 
наповненості, тобто духовності і моральності. Механізмом об‟єднання військової спільноти в 
єдине ціле і cтвердження в ній аксіологічної складової є військові традиції, які переважно визна-
чаються життям попередніх поколінь і транслюються в міжпоколінному просторі. 

Здійснення якісного соціально-філософського аналізу військових традицій ставить питання 
про методологію дослідження цього складного духовного і соціального феномену. Його склад-
ність полягає в ідеальному статусі функціонування військових традицій, оскільки вони не лише 
містять в собі ментальні засади функціонування військової спільноти, які мають регулятивний та 
праксеологічний характер, але й багато в чому визначають наративи моральної свідомості 
військової спільноти і військовослужбовців. 

На основі наявних підходів до вивчення проблеми традицій [7; 11; 12; 13; 15; 16] виокремимо 
засадничі принципи соціально-філософського аналізу військових традицій сучасного українсько-
го суспільства і його збройних сил, а саме: 

1. Принцип антропоцентризму, що визначає включеність людини в соціальне буття і 
відповідальність за його якісний стан, оскільки саме вона є носієм військових традицій суспіль-
ства. Через суб‟єкт формується відношення до військової спадщини минулого і його 
об‟єктивізація в сьогоденні. Цей принцип є одним з найважливіших для вивчення соціальних 
явищ, оскільки відбиває діалектичну єдність особи і суспільства. Людина за своєю сутністю ре-
конструює і проектує соціальну реальність, що приймає певний вектор спрямованості.  
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2. Принцип феноменології пов‟язаний з розумінням і з‟ясуванням членами українського сус-
пільства швидкоплинних соціальних процесів, і впровадженням нових соціальних проектів і 
практик. Є нагальна необхідність розглянути відповідність існуючого багато в чому соціалістич-
ного мислення громадян України новому капіталістично-ринковому дискурсу. Яким чином нові 
поняття, які включаються у свідомість українців, ними усвідомлюються і чи відповідають реаль-
ним соціальним змінам? Яку спрямованість приймає трансформація культури української люди-
ни, її духовності, розуміння сакрального і метафізичного буття в умовах ціннісного релятивізму – 
конструктивну або деструктивну? Адже вже давно відомо, що засадничі коди будь-якої культури, 
які управляють її мовою, її схемами сприйняття, її обмінами, її формами вираження і відтворен-
ня, її цінностями, ієрархією її практик, відразу ж визначають для кожної людини емпіричні поряд-
ки, з якими вона матиме справу і в яких буде орієнтуватися. 

3. Принцип історизму задає напрям дослідженню військових традицій українського суспіль-
ства та його збройних сил. Суть його полягає в тому, що він послідовно відтворює процес ви-
никнення і розвитку досліджуваного явища, розкриває загальні закономірності і умови, в яких 
воно протікає. Цей принцип найбільш наочно відбиває процес розвитку військових традицій, їх 
взаємозв'язок і залежність від соціальної психології і державної ідеології на усіх історичних ета-
пах. Втрата ідеологічної основи призводить до якісно-кількісних змін військових традицій. У свою 
чергу, традицією стає лише складна соціально-психологічна емоційно забарвлена звичка. 

4. Принцип єдності об'єктивного і суб'єктивного аспектів відбиває зміст військових традицій 
сучасного українського суспільства. З одного боку, їх зміст об'єктивний для усіх членів соціуму. З 
іншого боку, суб'єктивний аспект проявляється в тому, що носієм військових традицій є конкрет-
ний представник, без якого вони не об'єктивуються. Тільки у єдності об'єктивного і суб'єктивного 
аспектів полягає специфіка розвитку військових традицій. 

5. Принцип спадкоємності припускає ґрунтовне, об'єктивне і усебічне вивчення основних 
ідей, підходів, концепцій, які були висунуті в ході дослідження цього предмета філософського 
знання, а також розгляд змін, що відбуваються в змісті і функціонуванні самого предмета, тобто 
військових традицій, які проявляються в єдності старого і нового, що знаходить своє віддзерка-
лення в концепції діалектичного заперечення. Базисним положенням цієї концепції є поняття 
спадкоємності, що означає не просто формальну передачу чого-небудь безвідносно до цінності 
того що передається, а передачу найбільш позитивного, прогресивного змісту заперечуваного 
явища, яке переноситься в новий якісний стан об'єкту. 

Проблема спадкоємності при переході від старого до нового, врахування закономірностей 
перехідного стану складних об'єктів, що саморозвиваються, актуальні і для військових традицій 
сучасного українського суспільства. Адже, поняття спадкоємності пов'язане з поняттям спрямо-
ваності змін. У перехідному стані об'єкту, що змінюється, можна визначити спрямованість його 
розвитку (прогресивна, регресивна) і впливати на неї; якщо вона помилкова, варто повернутися 
до старих станів об'єкту до завершення переходу його в новий стан. 

Синергетичний підхід є сучасним універсальним засобом пізнання, який дозволяє з єдиних 
позицій підходити до проблем взаємодії і взаємопереходу порядку і хаосу в складноорганізова-
них природних і соціальних системах. Міра між хаосом і порядком в соціальному ладі визна-
чається інтуїтивним «почуттям порядку», який ґрунтується на архетипічних образах, що містять-
ся в нашій підсвідомості і підтримуваних в нас культурною традицією, досить часто поза нашою 
рефлексією [16]. Суспільство завжди було зацікавлене у встановленні «соціального порядку», 
розуміння якого в різні історичні періоди суперечило один одному. 

Цей підхід спрямований на виявлення флуктуації і точок біфуркацій, які зумовлюють розвиток 
військових традицій суспільства та його збройних сил. Різке прискорення соціальних процесів на 
початку XXІ ст. об'єктивує потребу в пошуку холістичних, цілісних форм соціального існування і 
особливої методології соціального пізнання, що будується на абсолютно іншому, ніж класичний 
світогляд, де усе пов'язується з відкриттям детерміністських законів і панує розум людини.  

Різноманіття предметного змісту військових традицій ґрунтується на тому, що як предметом 
наукових досліджень вони є сукупністю певних знань, підходів і концепцій. Як феномен духовно-
го життя вони включають загальновизнані цінності, орієнтири, ідеали, наративи та інші явища 
індивідуальної і суспільної свідомості.  

У практичному відношенні військові традиції утворюють і наповнюють певним сенсом дії 
членів суспільства, спрямовані на досягнення державнозначущих цілей, створення і забезпе-
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чення стійкості механізмів саморегуляції і саморозвитку військово-соціальної спільноти. Вони 
формулюються в термінах цілепокладання, доцільності, диференціації, інтеграції, нормування, 
обґрунтування шляхів розвитку і відповідних їм соціальних проектів і програм. 

У функціональному плані військові традиції є реалізований творцями і носіями спосіб сто-
сунків до військово-соціального цілого, до його відтворення і зміцнення в процесі суспільно-
історичної практики. 

Культурологічний аспект дозволяє виявляти архетипи, основоположні цінності і сенси ідей, 
що об'єднують військову спільноту. Наука надає можливість їх виразити і легітимізувати в за-
гальнозначущій, логічно несуперечливій соціальній формі [14]. 

В аксіологічному плані військові традиції відбивають якісне відношення представників україн-
ського війська до оточуючої дійсності.  

Підходи до розуміння поняття “військові традиції” ми пропонуємо поділити на чотири групи, 
що позначаються буквами латинського алфавіту. 

А – погляди, які виходять із змісту вказаного поняття. Визначення цієї групи ґрунтуються 
на сукупності всього того, що може бути охоплене поняттям “традиції” – це те, що унаслідувано 
від попередників (цінності, норми, зразки поведінки, ідеї, суспільні настанови тощо)                   
[14; 17, с. 383]. 

В – визначення, зумовлені історичними та соціальними аспектами поняття “традиції”. У 
визначеннях цієї групи звертається увага на процеси соціального наслідування. Прикладом мо-
же служити визначення традицій, під якими пропонується розуміти звичаї, норми і правила жит-
тя людей, що передаються від покоління до покоління, у підрозділі від одних воїнів до інших     
[18, с. 93]. 

С – визначення, в яких наголос робиться на ідеалах, цінностях, способі діяльності. Напри-
клад: “…традиції історично склалися й передаються з покоління до покоління в специфічній 
формі соціальних відносин в армії у вигляді порядку, правил і норм поведінки військовослуж-
бовців, їх духовних цінностей, моральних установок і звичаїв, пов‟язаних з виконанням навчаль-
но-бойових завдань, організацією військової служби і військового побуту” [1, с. 81]. 

D – визначення, які ґрунтуються на психолого-педагогічних аспектах поняття “військові 
традиції” та регулятивній функції останніх. Прикладом може служити визначення, в якому 
військові традиції розглядаються як соціально-психологічне явище і зазначається, що кожен 
полк має свій “образ життя”, який відповідає загальному духу і порядку, пануючому в армії       
[19, с. 326–327]. 

Варто додати, що деякі автори, пропонуючи умовний поділ сукупності військових традицій на 
ціннісно-історичні, традиції-звички або звичаї, військові ритуали і свята, допускають методо-
логічну некоректність, ототожнюючи поняття “традиції” та “військові ритуали” [1, с. 81]. Водночас, 
у вітчизняному військово-офіційному дискурсі визначено наступну ієрархію військових традицій: 
а) бойові традиції українського народу; б) традиції Збройних Сил України; в) традиції виду та 
роду військ; д) традиції військової частини [5, с. 15].  

Зауважимо, що у філософській літературі [13] виокремлюють такі рівні існування традицій: ме-
гарівень – загальнолюдські традиції, макрорівень – національні традиції, мезорівень – регіональні 
традиції, мікрорівень – традиції найближчого соціального оточення особистості (сім‟ї, освітнього 
закладу, організації і т.д.). Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за доцільне поділяти військові 
традиції за рівнем існування на військові традиції, національні військові традиції, традиції видів 
збройних сил, традиції з‟єднань, традиції військових частин (підрозділів) [20]. З урахуванням за-
значеного, представимо так звану “піраміду концептів” щодо військових традицій. На вершині 
піраміди міститься поняття військові традиції, дещо нижче – національні військові традиції, тра-
диції видів збройних сил, традиції з‟єднань, традиції військових частин (підрозділів), а внизу, на 
уявній площині основи піраміди, розташовуються базисні поняття та терміни, що стосуються 
військових традицій. Така піраміда є найбільш вдалою для концептуальної розробки та вивчен-
ня поняття “військові традиції”, оскільки останні є постійно відтворювальною системою сим-
волічно оформлених стереотипованих знань, уявлень і практик в їх історичній модифікації.  

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за доцільне поділяти військові традиції за рівнем 
існування на військові традиції, національні військові традиції, традиції видів збройних сил, тра-
диції з‟єднань, традиції військових частин (підрозділів). 
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Під військовими традиціями пропонуємо розуміти історично сформовані у збройних силах, 
такі що передаються від покоління до покоління, ідеї, правила поведінки, моральні якості, звичаї 
та інші суспільні настанови воєнної організації, які пов‟язані з виконанням бойових завдань, 
військовою службою і побутом військовослужбовців. 

Під національними військовими традиціями пропонуємо розуміти історично сформовані 
ціннісні військові традиції, такі що передаються від покоління до покоління форми й методи, 
способи і прийоми, норми поведінки і дії військовослужбовців національних військових фор-
мувань і всього народу, спрямовані на захист Вітчизни, малої батьківщини, сім‟ї, дітей, батьків, 
свого дому як цінності. Саме визначення ціннісних військових традицій виховання як об‟єктивно-
значущих і суспільно-визнаних ідей і принципів дозволяє зняти ідеологічне протиріччя, кон-
формізм в розумінні історичних подій братовбивчих війн ХХ століття, пов‟язаних з участю 
українського народу у складі військ воюючих між собою іноземних держав [15]. 

Військовими традиціями видів збройних сил, з’єднань та частин (підрозділів) слід вважати 
стійкі специфічні форми суспільних відносин у видах збройних сил, з‟єднаннях та частинах 
(підрозділах), що історично склалися та передаються з покоління в покоління у вигляді порядку, 
правил і норм поведінки військовослужбовців, їх духовних цінностей, моральних настанов і зви-
чаїв, пов‟язаних із виконанням навчально-бойових завдань, організацією військової служби та 
побуту.  

Висновки:  
1. На сучасному етапі суспільного розвитку в Україні та реформування її збройних сил особ-

ливого значення набуває питання формування свідомості, самосвідомості, мотивації та жит-
тєвих настанов військовослужбовців і громадян щодо особистої відповідальності за захист Віт-
чизни. Вирішення цих складних завдань неможливо без врахування і використання духовного та 
психологічного потенціалу національно-історичних і військових традицій як надзвичайно важли-
вих феноменів, що виступають значущими елементами суспільної свідомості, «об‟єднують» 
історичне минуле та сучасність українського народу і становлять важливу підвалину поступаль-
ного розвитку суспільства, держави та збройних сил.  

2. Різне розуміння поняття «традиція» представниками соціальних та гуманітарних наук пород-
жують труднощі в процесі соціального пізнання традицій, головна з яких складність їх вивчення в 
межах однієї конкретної науки. В результаті найбільш виправданим є дослідження традицій з позиції 
соціальної філософії, тому що за своєю суттю це явище соціального порядку, оскільки передаються з 
покоління в покоління не знання про світ, а колективний досвід діяльності. 

3. Військові традиції як складова національно-історичних традицій українського народу – це 
стійкі специфічні форми суспільних відносин у збройних силах, що історично склалися та пере-
даються від покоління в покоління у вигляді порядку, правил і норм поведінки військовослуж-
бовців, їх духовних цінностей, моральних настанов і звичаїв, пов‟язаних із виконанням навчаль-
но-бойових завдань, організацією військової служби та побуту. Вважаємо за доцільне поділяти 
військові традиції за рівнем існування на військові традиції, національні військові традиції, тра-
диції видів збройних сил, традиції з‟єднань, традиції військових частин (підрозділів). 
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