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В СУ ЧАС НО МУ УК РА ЇН СЬКО МУ СУС ПІЛЬС ТВІ

Abstract. The author considers the theoretical aspects of the notion “the culture of free
time”, its definition and peculiarities, as well as the directions and the subjec-
tive and objective factors of its development under conditions of the modern
Ukrainian society.

Про тя гом ос тан ньо го де ся ти річ чя  те ма віль но го ча су не надто ці ка ви ла со ці о ло -
гів! те о ре ти ків. Справді, в ма со вій сві до мос ті доз віл ля і особ ли во йо го куль ту ра 
асо ці ю ють ся із чи мось дру го ряд ним, не вар тим ува ги в на шу бур хли ву епо ху. У пе -
рі од ста нов лен ня рин ко вих від но син го лов не для біль шос ті лю дей – ма ти ро бо ту.
Ми не бу де мо за пе ре чу ва ти той факт, що тру до ва сфе ра є од ні єю з го лов них у на шо -
му жит ті, фак то ром, який виз на чає міс це лю ди ни в сус пільс тві. Про те ак ту аль ність
проб ле ми по ля гає в то му, що як що пра ця – це ос но ва жит тє ді яль нос ті, то віль ний
час – її зво рот на сто ро на.

Як ві до мо, віль ний час у су час но му ро зу мін ні – по род жен ня ін дус трі аль ної епо -
хи. У тра ди цій но му сус пільс тві час не був по ді ле ний на віль ний та ро бо чий: пра цю -
ва ли стіль ки, скіль ки бу ло тре ба. Тіль ки по чи на ю чи з кін ця XIX ст., ко ли швид ко
роз ви ва ла ся про мис ло вість, роз рос та ли ся міс та за ра ху нок міг ран тів із се ла, спо сіб
жит тя лю дей змі нив ся до ко рін но. Са ме тут, пра цю ю чи на ви роб ниц тві, лю ди ус ві до -
ми ли це но ве для них яви ще – віль ний час. Ад же те пер ро бо чий день мав чіт ко 
виз на че ний по ча ток та кі нець, і піс ля не об хід них до маш ніх справ та за до во лен ня 
фі зі о ло гіч них пот реб за ли шав ся ні чим не зай ня тий час. Са ме  з цьо го мо мен ту і пос -
тає пи тан ня йо го за пов нен ня, тоб то проб ле ма куль ту ри віль но го ча су.

Іс то ри ки та со ці о ло ги свід чать про те, що пер ша ре ак ція працівни ка на по я ву
віль но го ча су – роз губ ле ність. Спос те рі га ло ся по ши рен ня пи яц тва та зрос тан ня зло -
чин нос ті. Крім то го, на по чат ку ХХ ст. спос те рі гав ся ріст зло чин нос ті в ро біт ни чих
квар та лах єв ро пей ських міст. Хо ча, зви чай но, нев мін ня ор га ні зу ва ти доз віл ля са мо
по со бі не є кри мі но ген ним фак то ром, але, все ж та ки, ро бить свій вне сок у це не га -
тив не яви ще. І сьо год ні, ко ли віль ний час є не від’єм ною час ти ною на шо го жит тя,
проб ле ма йо го куль ту ри пот ре бує ви рі шен ня.

У віт чиз ня ній на у ко вій лі те ра ту рі для ана лі зу фе но ме ну віль но го ча су ви ко рис -
то ву єть ся ді яль ніс ний під хід. Це оз на чає, що “віль ний час” та “доз віл ля” є си но ни -
ма ми тіль ки у то му ви пад ку, як що во ни вис ту па ють як ча со ві ка те го рії. Але з точ ки
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зо ру ді яль ніс но го під хо ду доз віл ля – це тіль ки один зі струк тур них еле мен тів віль -
но го ча су, дру гою скла до вою яко го, згід но з тер мі но ло гі єю Мар кса, є так зва на 
під не се на ді яль ність [4, 132–139]. До доз віль ної ді яль нос ті тра ди цій но від но сять 
чи тан ня, пе рег ляд те ле пе ре дач, від ві ду ван ня кі но те ат рів, те ат рів, му зе їв, біб лі о тек,
різ но ма ніт ні іг ри, а та кож за нят тя фіз куль ту рою та про гу лян ки. Під не се на ді яль -
ність – це, на сам пе ред, під ви щен ня сво го ос віт ньо го рів ня (са мо ос ві та), на у ко во! -
тех ніч на твор чість, ху дож ня са мо ді яль ність, громадська ро бо та то що. В ок ре му гру -
пу мож на ви ді ли ти спіл ку ван ня у сфе рі віль но го ча су: ад же це найпошире ні ший вид
за нять, який, до то го ж, мо же суп ро вод жу ва ти ін ші.

Про те не має од ноз нач но го виз на чен ня куль ту ри віль но го ча су. Нап рик лад, 
Г.П. Ор лов за у ва жує, що “куль ту ра віль но го ча су виз на ча єть ся ха рак те ром йо го 
ви ко рис то ву ван ня для за до во лен ня ду хов них за пи тів лю ди ни, для її все біч но го роз -
вит ку” [5, 43]. На дум ку ав то ра, го лов не приз на чен ня віль но го ча су – за до во лен ня
ду хов них пот реб лю ди ни. Сю ди він від но сить зат ра ти ча су на куль тур не спо жи ван -
ня з ура ху ван ням до зо ва нос ті кож но го з ви дів ді яль нос ті, а та кож ви яв лен ня го лов -
них прі о ри те тів у про ве ден ні віль но го ча су. Ук ра їн ський со ці о лог В.М. Пі ча та кож
ак цен тує ува гу на то му, що “чим біль ше еле мен тів міс тить струк ту ра доз віл ля, 
віль но го ча су у ці ло му, чим роз ма їт ті шою є ді яль ність лю ди ни, тим зміс тов ні шим і
ба гат шим є її жит тя” [6, 40]. Але крім “скла до вих час тин” віль но го ча су не об хід но
вра хо ву ва ти ще де я кі мо мен ти: про пор ції між різ ни ми ви да ми за нять; зв’яз ки між
ни ми (ко ли лю ди на має де кіль ка улюб ле них за нять, во ни мо жуть як до пов ню ва ти
од не од но го, так і всту па ти в су пу речність); став лен ня лю ди ни до дан но го ви ду ді -
яль нос ті, а та кож ритм (на си че ність пев но го від тин ку ча су кон крет ної люд ської ді -
яль нос ті) [6, 42–43].

От же, в будь! я ко му ви пад ку, виз на чен ня куль ту ри віль но го ча су міс тить у со бі
пе ре лік за нять. Але ці за нят тя мо жуть бу ти прин ци по во різ ни ми. Під час доз віль них
за нять від бу ва єть ся спо жи ван ня куль тур них цін нос тей, а під час під не се ної ді яль -
нос ті – їх ство рен ня. Та кий під хід пот ре бує кон кре ти за ції.

Біль шість ав то рів схо дять ся на то му, що го лов не приз на чен ня віль но го ча су –
все біч ний роз ви ток осо бис тос ті. Тоб то ба жа но ви ко рис то ву ва ти свій віль ний час
так, щоб ма ти мож ли вість пос тій но під ви щу ва ти свій ін те лек ту аль ний рі вень, ста ва -
ти ду хов но ба гат ши ми. Зро зу мі ло, що та ке са мов дос ко на лен ня по вин но гар мо ній но
по єд ну ва ти ся з від по чин ком та зі спо жи ван ням про дук ції ма со вої куль ту ри. Але це
– іде ал, до яко го тре ба хо ча б праг ну ти.

У су час ній пе да го гіч ній лі те ра ту рі іс нує під хід, який доз во ляє більш де таль но
роз гля ну ти струк ту ру віль но го ча су. Ді яль ність у віль ний час по ді ля єть ся на три рів -
ні: спо жи ван ня, твор чість, екс те рі о ри за цію. При цьо му “один рі вень від різ ня єть ся від
ін шо го не стіль ки кон крет ним зміс том ді яль нос ті, скіль ки сту пе нем ін те лек ту аль ної
та емо цій ної вклю че нос ті в неї, сту пе нем ду хов ної ак тив нос ті” [1, 55]. У свою чер гу,
спо жи ван ня мо же бу ти па сив ним (ниж чий рі вень роз вит ку доз віль ної ді яль нос ті: 
пе рег ляд те ле пе ре дач, чи тан ня роз ва жаль ної лі те ра ту ри, при йом гос тей та ін.), 
ак тив ним (ри бо лов ля, по лю ван ня, тур по хо ди, від ві ду ван ня те ат рів, вис та вок та ін.) 
та ці лес пря мо ва но ак тив ним (за хоп лен ня: спорт, по до ро жі, ко лек ці о ну ван ня) [1, 56].

СОЦІОЛОГІЯ
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Твор чість як рі вень доз віль ної ді яль нос ті та кож по ді ля єть ся на твор чість для се бе
(піз нан ня то го, що вже дав но ство ре но людс твом і по да єть ся но вим по ко лін ням як
куль ту ра, яку тре ба опа ну ва ти), твор чість для се бе і най ближ чо го ото чен ня (ство рен -
ня яко гось про дук ту доз віль ної ді яль нос ті, оп ри люд нен ня її ре зуль та тів) і твор чість
для всіх (ко ли ре зуль та ти твор чос ті ста ють над бан ням ін ших лю дей) (там са мо, с. 57).
У та ко му разі ка жуть про екс те рі о ри за цію, тоб то “ви не сен ня на зов ні ре зуль та тів 
ді яль нос ті. Це – по ши рен ня знань, ідей, ху дож ніх цін нос тей та ін шої ін фор ма ції 
з ме тою фор му ван ня від по від них пог ля дів, уяв лень, емо цій них ста нів, а та кож як ор -
га ні за ція со ці аль но ко рис ної доз віль ної ді яль нос ті ін ших лю дей” [1, 58–59].

Та ким чи ном, не тіль ки під не се на ді яль ність, але й де я кі ви ди доз віль них за нять
мо жуть міс ти ти у со бі твор чі еле мен ти. Твор чість мо же бу ти різ ною. Нап рик лад,
роз різ ня ють твор чість піз на валь ну та твор чість ство рю ю чу [3, 45–46]. Від по від но,
на віть “спо жи ван ня” куль тур них цін нос тей бу де твор чим про це сом, бо ство рю єть ся
у да но му ви пад ку люд ський ін те лект. Ми бу де мо ро зу мі ти під твор чіс тю не ді яль -
ність, а її ха рак те рис ти ку.

Зви чай но, ті ви ди ді яль нос ті, які стосуються па сив но го спо жи ван ня, у біль шос -
ті ви пад ків не пе ред ба ча ють ін те лек ту аль но го та куль тур но го роз вит ку, хо ча й спри -
я ють мо раль ній та фі зич ній ре лак са ції лю ди ни. То му во ни ціл ком вип рав да ні. 
Але вже по чи на ю чи з рів ня ак тив но го спо жи ван ня ви ди ді яль нос ті 
на бу вають еле мен тів піз на валь ної твор чос ті. Та кі ви ди ді яль нос ті ви ма га ють від 
лю ди ни ак тив них дій за ра ди до сяг нен ня ці лі (от ри ман ня ін фор ма ції, ес те тич ної 
на со ло ди, фі зич но го то ну су). Тим біль ше ці лес пря мо ва не спо жи ван ня (від да ча 
пе ре ва ги яко мусь од но му чи де кіль ком ви дам ді яль нос ті), особ ли во ко ли мо ва йде
про ін те лек ту аль ні за хоп лен ня, має під ста ву бу ти від не се ним до твор чос ті.

Так, піз на валь на твор чість мо же вис ту па ти як са мо ос ві та – за нят тя у віль ний
час, яке со ці о ло ги тра ди цій но від но сять до під не се ної ді яль нос ті. Справді, при лу -
чен ня до цін нос тей ви со кої куль ту ри, за хоп лен ня кла сич ною лі те ра ту рою або твор -
чіс тю ок ре мо го пись мен ни ка, лю бов до му зи ки – це на бут тя но вих знань. Втім 
вва жа ти ці лес пря мо ва ну ді яль ність у віль ний час са мо ос ві тою до реч но ли ше то ді,
ко ли та кі за нят тя но сять біль ш!менш ре гу ляр ний ха рак тер.

Виз на ча ю чи куль ту ру віль но го ча су, ми вра хо ву є мо не тіль ки ви ди за нять, але і
їх різ но ма ніт ність, не тіль ки що лю ди на ро бить, але й на ві що, не тіль ки кіль кість ви -
дів за нять, але і їх якість.

Та ким чи ном, куль ту ра віль но го ча су – це су куп ність ви дів ді яль нос ті у віль ний
час, які ха рак те ри зу ють ся пев ни ми про пор ці я ми, зв’яз ка ми між ни ми та рит мом,
став лен ням лю ди ни до ці єї ді яль нос ті, яка пе ред ба чає гар мо ній не по єд нан ня від по -
чин ку, спо жи ван ня куль тур них цін нос тей та їх ство рен ня на ос но ві віль но го ви бо ру
лю ди ни. І чим більш твор чою бу де ді яль ність у віль ний час, тим ви ще бу де рі вень йо -
го куль ту ри.

Зро зу мі ло, мо ва не йде про те, що у свій віль ний час ми тіль ки те й ро би мо, 
що ви га ду є мо та впро вад жу є мо різ но ма ніт ні ін но ва ції. Зви чай на лю ди на піс ля ро бо -
чо го дня або тиж ня пот ре бує як фі зич ної ре лак са ції, так і від по чин ку з па сив ним
спо жи ван ням. Тіль ки по єд нан ня та ких форм доз віл ля із твор чою ді яль ніс тю, якою
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ми зай ма є мо ся ціл ком доб ро віль но від по від но до на ши х ба жан ь і схиль нос тей, 
і бу де спри я ти під ви щен ню рів ня куль ту ри віль но го ча су.

Але чи мож ли ве до сяг нен ня дос тат ньо го рів ня куль ту ри віль но го ча су і що цьо -
му спри яє? Ад же мож на ка за ти про куль ту ру віль но го ча су сус пільс тва в ці ло му,
сім’ї або ок ре мо го ін ди ві да. І як на рів ні сус пільс тва, так і на ін ди ві ду аль но му рів ні
іс ну ють умо ви, які спри я ють або, нав па ки, переш код жу ють ре а лі за ції у сфе рі віль но -
го ча су. Що до сус пільс тва, то до та ких умов мож на від нес ти за галь не со ці аль но! е ко -
но міч не ста но ви ще в кра ї ні, сту пінь роз ви ну тос ті інф рас трук ту ри віль но го ча су, міс -
це про жи ван ня лю ди ни (міс то або се ло). До  чин ни ків, які спри я ють са мо ре а лі за ції
ін ди ві да у сфе рі віль но го ча су, на ле жать, го лов ним чи ном, та кі: за галь ний куль тур -
ний рі вень лю ди ни, кіль кість або на яв ність віль но го ча су, пев ний рі вень ма те рі аль -
ної за без пе че нос ті лю ди ни, на реш ті, ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті (стать, вік, стан здо -
ров’я, тем пе ра мент).

За умов то та лі тар но го ре жи му, згід но з іде о ло гі єю, що то ді па ну ва ла, го лов ною
ме тою  бу ло про го ло ше но ви хо ван ня но во го ти пу лю ди ни. Сфе ра доз віл ля не тіль ки
не сто я ла ос то ронь від цьо го про це су, а й на ма га ла ся відігра вати од ну з го лов них ро -
лей у фор му ван ні ко му ніс тич ної сві до мос ті. Про це свід чить, нап рик лад, ре пер ту ар
кі но те ат рів, де знач ний від со ток стрі чок мав яск ра во ви ра же ну іде о ло гіч ну спря мо -
ва ність, те ма ти ка книг, які бу ли в біб лі о те ках в ши ро ко му асор ти мен ті, те ат раль ні
вис та ви, те ле пе ре да чі та ін ші фор ми про ве ден ня віль но го ча су, які про по ну ва ли ся
дер жа вою. Не див но, що біль шість гро ма дян на ма га ла ся влас ни ми зу сил ля ми ор га -
ні зу ва ти своє доз віл ля, ви ко рис то ву ю чи для цьо го усі дос туп ні за со би.

Од ні єю з го лов них проб лем бу ла й за ли ша єть ся не роз ви не на інф рас трук ту ра
доз віл ля, хо ча спе ці а ліс ти звер та ли ува гу на це вже дав но. Ра дян ський со ці о лог 
Б. Гру шин ще нап ри кін ці 60!х рр. ХХ ст. пи сав: “Куль ту ра доз віл ля на се лен ня пря мо
за ле жить …  від ма те рі аль но! тех ніч ної ба зи доз віл ля, що іс нує в кра ї ні. Це оз на чає,
що по даль ший все біч ний роз ви ток ці єї ба зи мо же при вес ти та при ве де до по ліп шен -
ня не тіль ки струк ту ри віль но го ча су, але і йо го зміс ту” [2, 143]. І ще то ді бу ло звер -
ну то ува гу на іс ну ю че про ти річ чя: “Ми сти ка є мо ся з важ ли вою фі ло соф ською та 
со ці о ло гіч ною проб ле мою – про ти річ чям між мож ли віс тю спо жи ва ти куль ту ру, 
з од но го бо ку, та ре аль ним ін те ре сом (або йо го пов ною від сут ніс тю) до ці єї куль ту -
ри, – з ін шо го” [2, 144].

Вза га лі, під інф рас трук ту рою віль но го ча су ро зу мі ють су куп ність доз віллєвих
спо руд (клу би, ста ді о ни, дис ко те ки то що), ма те рі аль но! тех ніч ну ба зу (книжки,
спор тін вен тар, меб лі, ка се ти то що), а та кож со ці аль ну ор га ні за цію доз віл ля.

Що сто су єть ся доз вільних спо руд, то їх у Ра дян сько му Со ю зі була дос тат ня кіль -
кіс ть. Бу ду ва лись клу би, па ла ци куль ту ри, ста ді о ни, біб лі о те ки. Водночас чи дій сно
во ни за да воль ня ли пот ре би на се лен ня? Пев ною мі рою, так. Але прак ти ка до во ди ла,
що цьо го бу ло не дос тат ньо, як що ма ти на ува зі не стіль ки спо ру ди, скіль ки їх “на -
пов нен ня”. Нап рик лад, ше дев ри сві то во го мис тец тва, в пер шу чер гу лі те ра ту ра та кі -
но, особ ли во те, що не збігалося з лі ні єю со ці а ліс тич но го ре а ліз му, бу ло в на яв нос ті
в ду же “до зо ва ній” кіль кос ті. Так са мо і про дук ція ма со вої куль ту ри (де тек ти ви, три -
ле ри) не зав жди бу ла дос туп ною.
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Про ти річ чя між по пи том і про по зи ці єю яск ра во бу ло вид но на прик ла ді ма со вої
фіз куль ту ри і спор ту. Фіз куль ту ра і спорт не об хід ні для нор маль ної жит тє ді яль нос -
ті лю ди ни, ос кіль ки без фі зич них сил не мо же бу ти пов но цін но го жит тя. Будь! я кий
жи вий ор га нізм від чу ває пот ре бу ру ха ти ся. Ра ні ше в на шій кра ї ні про па ган да фіз -
куль ту ри та здо ро во го спо со бу жит тя ве ла ся на дер жав но му рів ні. З ма со во го спор -
ту ро би ли культ, а при чи ни бу ли су то іде о ло гіч ни ми: бу дів ник ко му ніз му не тіль ки
мав пра во, але й був зо бов’яза ний за гар то ву ва ти се бе фі зич но. То му свят ку ва ли День
фіз куль тур ни ка, День бі гу на, про во ди ли спар та кі а ди на рів ні мік ро ра йо нів, не ка жу -
чи вже про тра ди цій ні па ра ди фіз куль тур ни ків на 1 Трав ня. Гро мад ські ор га ні за ції
праг ну ли за лу чи ти до ма со во го спор ту яко мо га біль ше гро ма дян. Але ра зом з тим,
біль шість спор тив них сек цій, особ ли во тих, що пра цю ва ли з діть ми та під літ ка ми,
бу ли орі єн то ва ни ми на під го тов ку про фе сі о на лів. Тоб то до фіз куль ту ри за лу чи ти ся
бу ло мож на, до спор ту – не зав жди. Не див но, що по руч з офі цій ним спор том іс ну -
ва ли під піль ні клу би, де зай ма ли ся за бо ро не ни ми у ті ча си ка ра те та ін ши ми схід ни -
ми ви да ми бо роть би.

От же, мож ли вість за до воль ня ти доз віль ні пот ре би за ле жа ла від по лі тич ної та
еко но міч ної си ту а ції в кра ї ні. У по рів нян ні із со ці а ліз мом інф рас трук ту ра доз віл ля
ста ла на ба га то різ но ма ніт ні шою (при най мні, у ве ли ких міс тах). Але проб ле ма на бу -
ла ін шо го виг ля ду. Ра зом з про ти річ чям між по пи том і про по зи ці єю, яке про дов жує
іс ну ва ти, ви ник ло про ти річ чя між про по зи ці єю та ма те рі аль ною мож ли віс тю за до -
воль ня ти доз віль ні пот ре би. Як сус пільс тво, так і ко мер цій ні струк ту ри про по ну ють
на бір плат них роз ваг (ат рак ці о ни, граль ні ав то ма ти, ві де о! та ау діопро дук ція, 
роз ва жаль на лі те ра ту ра, ка зино, ніч ні клу би то що). Тра ди цій ні ви ди про ве ден ня
доз віл ля – те атр та кі но – теж не мож на від нес ти до роз ря ду де ше вих. То му ве ли ка
кіль кість ма ло за без пе че них гро ма дян ви я ви ли ся  від лу че ни ми від мож ли вос ті пов -
но цін но го доз віл ля.

Крім то го, пос тає ще й пи тан ня якос ті зап ро по но ва них роз ваг. З кін цем епохи 
со ці а ліз му на всю те ри то рію ко лиш ньо го СРСР ри нув по тік про дук ції за хід ної ма -
со вої куль ту ри. Во на за по ло ни ла ек ра ни те ле ві зо рів, книж ко ві рин ки, комп’ютер ні
клу би. Ос кіль ки по пит дик тує про по зи цію, то ско ро з’яви ла ся і віт чиз ня на ма со ва
куль ту ра, перш за все ро сій сько го ви роб ниц тва. Прик ро, але значною мірою – це да -
ле ко не най кра щі до сяг нен ня ма со вої куль ту ри.

Поль ський дос лід ник К.Теп ліц пря мо пов’язує фе но мен ма со вої куль ту ри з віль -
ним ча сом, про тис тав лю ю чи ма со ву і тра ди цій ну куль ту ри. Ма со ва куль ту ра 
“не тіль ки ад ре су єть ся ши ро кій ау ди то рії, але й спо жи ва єть ся у віль ний час. Для
тра ди цій ної “куль тур ної ау ди то рії” чи тан ня кни ги або від ві ду ван ня ху дож ньої вис -
тав ки бу ло не об хід ним за нят тям. Для ад ре са та ма со вої куль ту ри будь! я ка куль тур -
на ак тив ність є перш за все ат ри бут віль но го ча су” [7, 51–52]. Так, ма со ва куль ту ра
роз ра хо ва на на ма со во го спо жи ва ча, і її спо жи ван ня не ви ма гає гли бо ко го мис лен ня.
Втім це гар ний за сіб за пов ни ти віль ний час. До то го ж, приз на чен ня та ких філь мів
та кни жок – за до воль ни ти най при мі тив ні ші люд ські пот ре би, жа до бу до швид ко го
емо цій но го за до во лен ня, ство ри ти ілю зію при чет нос ті. Не див но, що в ос тан ній час
стур бо ва на гро мад ськість вис ту пає про ти на сильс тва на ек ра ні (ад же та кі “ше дев ри”
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до хо дять до спо жи ва ча че рез най дос туп ні ший ка нал – те ле ба чен ня). Особ ли во враз -
ли вою до впли ву та кої про дук ції ви яв ля єть ся мо лодь, а ос кіль ки для юна ків та дів -
чат з бід них сі мей ма со ва куль ту ра – єди ний за сіб до лу чи ти ся до роз ваг, са ме їх сві -
до мість і стає лег кою жер твою.

Зви чай но, ми ні в яко му ра зі не вва жа є мо ма со ву куль ту ру не га тив ним яви щем.
Нав па ки, її приз на чен ня – роз ва жа ти, ін фор му ва ти, бу ти дже ре лом емо цій ного
підживлення, зас по ко ю ва ти нер ви то що. І во на має посідати належне міс це у струк -
ту рі віль но го ча су, але не ви тіс ня ти  ви со ку куль ту ру, а до пов ню ва ти її.

Ко мер ці а лі за ція жит тя по ро ди ла ще од не ці ка ве яви ще. Пе ред ба ча ло ся, що з кін -
цем епо хи де фі ци ту, ко ли мар ну вав ся час у дов гих чер гах та по шу ках не об хід но го,
лю ди змо жуть біль ше ча су при ді ля ти доз віл лю. За мість цьо го проб ле ма черг змі ни -
ла ся проб ле мою ви бо ру, при най мні, сто сов но ку пів лі де я ких ви дів то ва рів (одяг, 
по бу то ва тех ні ка, кос ме ти ка то що). У су час ний лек си кон увій шло сло во “шо пінг”,
яке оз на чає не прос то акт ку пів лі не об хід них ре чей, а пев ну спо жи ваць ку по ве дін ку,
яка пе ред ба чає от ри ман ня за до во лен ня від цьо го про це су. Пси хо ло ги від мі ча ють
ефект знят тя стре су під час шо пін гу, особ ли во  у жі нок. Це дає під ста ви зро би ти вис -
но вок про те, що ку пів ля то ва рів – за нят тя, яке зав жди на ле жа ло до обс лу го ву ван ня
до маш ньо го гос по дарс тва, мо же вис ту па ти і як доз віль не за нят тя, особ ли во за на яв -
нос ті кош тів.

Та ким чи ном, од ні єю з суб’єк тив них умов для роз вит ку куль ту ри віль но го ча су
ін ди ві да є на яв ність віль них кош тів. Цьо го, зви чай но, недос тат ньо. Не об хід не та кож
ба жан ня за до воль ня ти ті чи ін ші доз віль ні пот ре би і, вза га лі, ба жан ня вит ра ча ти
гро ші на віль ний час.

Та ке ба жан ня пов но цін но го доз віл ля у ве ли кій мі рі за ле жить від влас но го куль -
тур но го рів ня лю ди ни, який, у свою чер гу, є ре зуль та том від по від ної ос віти та ви хо -
ван ня. Ло гіч но при пус ти ти, що чим більш ос ві че на лю ди на, тим біль шим бу де її
праг нен ня ви ко рис та ти віль ний час з мак си маль ною ко рис тю для се бе. Са ме то му,
що ос ві та – це не тіль ки на ко пи чен ня знань та вмінь, а й фор му ван ня сві тог ля ду, 
ви щий рі вень ос ві ти бу де спри я ти біль шій різ но ма ніт нос ті ін те ре сів не тіль ки в про -
фе сій ній сфе рі, але й у сфе рі доз віл ля. Ве ли кий ні мець кий фі ло соф А. Шо пен га у ер
виз на чив доз віл ля як “ві нець люд сько го іс ну ван ня, ос кіль ки тіль ки він ро бить йо го
пов ним во ло да рем сво го “я”. По се ред ня лю ди на стур бо ва на тим, як би їй уби ти час;
лю ди на ж та ла но ви та праг не йо го ви ко рис та ти” [8, 30–31]. Так, віль ний час – це ба -
гатс тво для тих, хто вміє йо го ці ну ва ти і ра ці о наль но ви ко рис то ву ва ти, але він та кож
мо же бу ти дже ре лом нудь ги і вик ли ка ти ба жан ня йо го “вби ти”. Але шко да вби ва ти
час, на віть віль ний, лю ди ні, яка зай має ак тив ну жит тє ву по зи цію. Во на зав жди бу де
праг ну ти са мов дос ко на лен ня і на ма га ти меть ся ви ко рис та ти віль ний час для от ри -
ман ня ко рис ної та ці ка вої ін форм ації, для са мо ос ві ти або куль тур но го спо жи ван ня.

На реш ті, про куль ту ру віль но го ча су вар то роз мір ко ву ва ти то ді, як що цей віль -
ний час вза га лі є. В умо вах ста нов лен ня рин ко вих від но син гро ші ста ють не тіль ки
за со бом за до во лен ня пот реб, а й мі ри лом жит тє во го ус пі ху. То му од ні праг нуть зба -
га чен ня і пра цю ють за над то ба га то, ви ко рис то ву ю чи для цьо го будь! я ку мож ли вість,
ін ші на ма га ють ся прос то ви жи ти і теж шу ка ють до дат ко ву ро бо ту. Від по від но, 
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ро бо чий час бу де роз ши рю ва ти ся за ра ху нок по за ро бо чо го і, тим біль ше, віль но го.
Іно ді трап ля єть ся так, що дех то зай ма єть ся ці ка вою твор чою ро бо тою і за хоп лю єть -
ся нею так, що во на стає сен сом жит тя і теж пог ли нає весь час. У та ких ви пад ках доз -
віл ля пе рет во рю єть ся на роз кіш, ад же кіль кість віль них го дин об ме жу єть ся од ні є ю! -
дво ма на тиж день. На що мо же ви ко рис та ти їх пе рев том ле на лю ди на? Ско ріш за все,
на від по чи нок або на та ку доз вільну ді яль ність, яка не пот ре бує особ ли вої ро зу мо вої
або фі зич ної нап ру ги. Або на дорогі еліт ні ви ди доз віл ля, як що це за мож на лю ди на.

То му тіль ки у по єд нан ні три ви щез га да них фак то ри – рі вень ма те рі аль но го дос -
тат ку, рі вень осо бис тої куль ту ри та на яв ність віль но го ча су – мо жуть спри я ти роз -
вит ко ві куль ту ри віль но го ча су ок ре мої лю ди ни.

Що до куль ту ри віль но го ча су сус пільс тва, то, на жаль, біль шість зап ро по но ва -
них ва рі ан тів доз віл ля роз ра хо ва ні на біль ш!менш за без пе че них лю дей. Ма ло за без -
пе че ним гро ма дя ним  за ли ша єть ся най дос туп ні ше – те ле ві зор, про гу лян ки, 
спіл ку ван ня. Не вар то прог но зу ва ти, що сфе ра віль но го ча су бу де прі о ри тет ною у
дер жав ній по лі ти ці. Ма буть, справді, пер шо чер го вим зав дан ням є по до лан ня еко но -
міч них не га раз дів, а віль ний час був та за ли ша єть ся осо бис тою спра вою кож но го з
нас. Ко мер цій ний сек тор бу де роз ви ва ти ся і на да лі  на да ва тиме доз віль ні пос лу ги,
які ста ва ти муть більш різ но ма ніт ни ми. Ма буть, він і бу де най пер спек тив ні шим нап -
рям ом роз вит ку сфе ри доз віл ля в ці ло му. Але й іг но ру ва ти важ ли вість віль но го 
ча су теж не слід. Ад же йому належить не ос тан нє міс це в сис те мі люд ських цін нос -
тей, то му що він гар мо ні зує на ше жит тя, на дає йо му яск ра вих від тін ків. Йо го якість
спри яє як роз вит ку ок ре мої осо бис тос ті, так і, в кін цевому рахунку, роз вит ку 
сус пільс тва.
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