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world. In today's world, learning English is a necessity that not only extends the 
boundaries of communication but is also an integral part of career growth, travel to 
other countries of the world, as well as it is used more often than other foreign 
languages in various fields of activity - in politics, on the Internet, in science, in 
music, in cinema.
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що на сьогодні віртуа-
льна реальність у всій її різноманітності проявів стала невід’ємною частиною 
людства, його простором. Тобто майже усі види діяльності людини із соціа-
льного простору почали знаходити місце у віртуальному. Віртуальне – це на-
самперед те, що протистоїть реальному станові справ, якщо реальне – це 
щось стабільне, то віртуальне, навпаки, є нестабільним та нестійким. Люди 
можуть проводити у віртуальності стільки часу, скільки вони вважають на це 
потрібним, при цьому можуть відчувати те, до чого не мають доступу в по-
всякденному житті. І це досягло такого масштабу, що сучасний світ вже не 
можна уявити без діяльності електронних технологій.

По-перше, це стосується комунікативної діяльності людини, яка пере-
міщуються в режим онлайн завдяки інтерактивним технологіям. Для цього 
взагалі не потрібна фізична присутність людини, тобто відстань між 
суб’єктами спілкування не грає ніякої ролі. З одного боку це дає змогу для 
соціальної та психологічної взаємодії, економічних трансакцій та політичних 
відносин. З іншого – це виключає будь-який контакт між людьми і це приз-
водить до втрати цінностей живого, діалогового спілкування.

По-друге, результатом розвитку сучасних інноваційних технологій стає 
віртуальна валюта або ж «криптовалюта». Криптовалюта – це фідуціарна ци-
фрова валюта, валютний курс якої встановлюється на підставі вільно плава-
ючого режиму як результат попиту і пропозиції на валютному ринку з пов-
ною відсутністю контролю з боку центробанків [2, с. 63]. Одна з переваг вір-
туальної валюти – це те, що вона набагато спрощує різноманітні фінансові 
операції такі, як купівлі, продажу, але варто розуміти, що існує неабиякий 
ризик взлому так званого «електронного гаманця», що призводить до втрати 
всіх заощаджень.
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По-третє, починає з’являтися так зване «віртуальне суспільство». У су-
часному розумінні віртуальне суспільство – це таке суспільство, в якому ви-
користовуються комп’ютерні віртуальні моделі дійсних явищ та процесів для 
розв’язання виробничих, проектних, навчальних, тренажерних, економічних, 
соціальних та інших завдань, що значною мірою впливає на характер суспі-
льних відносин та перебіг соціальних процесів [3]. Таким чином існують різ-
номанітні електронні форуми, групи, соціальні мережі, де люди об’єднані 
спільними інтересами. По суті сформувався віртуальний простір людської 
життєдіяльності, де люди знаходять духовне споріднення. Не можна упуска-
ти таку важливу перевагу існування віртуального суспільства як впевненість 
в тому, що людина може знайти тих, хто розділяє її інтереси та цінності й, 
навіть, зустрітися з ними фізично. Але постає інша проблема, яка пов’язана з 
тим, що учасники можуть втратити зв’язок зі своєю реальною дійсністю, 
тобто, наприклад, родиною і друзями. 

Усі уявлення про віртуальний світ, можна сказати, походять ще від 
Платона, який наголошував це у своєму вченні про ейдоси, які є віртуальни-
ми об’єктами незримого буття, за образом і подібністю з якими утворюються 
реальні речі [5]. Згідно з платонівським уявленням, реальність є багаторівне-
вою, в якій ідеї – це не абстракції, а «матриці», «світопороджуючі сутності», 
а віртуальність є не що інше, як «світоутворююча прореальність», яка пере-
дує об’єктивній реальності.

Основною метою віртуальної реальності є допомога людині реалізову-
вати себе як особистість, даючи їй змогу розвивати себе в різних галузях, на-
приклад, освіти. Інтернет пропонує людству різноманітні можливості на всі 
смаки. Однією з особливостей інтернет-середовища є його універсальна дос-
тупність як для тих, хто не має проблем з соціальним прийняттям у реально-
му світі, так і для тих, хто має.

Через віртуальне ми робимо наше реальне. Так, наприклад, через інте-
рнет-спілкування є можливість знайти людину зі спільними інтересами і з 
часом це спілкування може перерости в реальне. Завдяки віртуальному люди 
знаходять реальних друзів і, навіть, своє кохання. У віртуальному людина 
має змогу приховувати свої соціально-статусні відмінності, її расові, вікові та 
гендерні особливості.

Однією з проблем, яка з’являється унаслідок втручання кіберпростору, 
є проблема втечі від реальності у різних формах та проявах. На сьогодні вона 
отримала термін «експейпізму» . Ескейпізм – світоглядна і соціальна позиція 
особистості, що характеризується прагненням втекти від дійсності, ізолюва-
тись у світі своїх внутрішніх відчуттів та переживань [6, с. 77]. Тобто людина 
розриває всі зв’язки з її реальним світом, занурюючись усвідомлено в віртуа-
льний.

Узагальнюючи результати дослідженого матеріалу, можна зробити ви-
сновок, що Інтернет стає соціальним середовищем, яке є в основі нового вір-
туального комунікаційного простору. Феномен віртуальності, водночас і 
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процес віртуалізації, не просто стосуються всіх сфер суспільного життя лю-
дини, а має велике значення в пізнанні, освоєнні і формуванні сучасного ку-
льтурного простору. Віртуалізація змінює людський спосіб життя, створюю-
чи натомість новий — штучний. Так віртуальна реальність як множинність 
породжує різноманітність реальності, світоглядних систем, «картин світу». 
Прийняття багатоваріантності шляхів розвитку суспільства та процесів, що 
відбуваються в ньому, підводить сучасну людину до свідомого використання 
віртуального простору для побудови моделей майбутнього та прогнозування.
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ВПЛИВ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ
ЛЮДИНИ НА РІЗНІ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Вплив є одним із чинників формування та функціонування багатьох су-
спільних, психологічних та правових явищ. У контексті даного дослідження 
практику Європейського Суду з прав людини (далі ЄСПЛ) пропонується роз-
глядати невід’ємним джерелом впливу Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод на суб’єктів національного права, що має різні аспе-
кти свого вияву. Одним з таких аспектів є соціально-правовий, тобто на різні 
сфери суспільного життя, що попередньо не досліджувався представниками 
юридичної науки. Вагомий внесок у розробку проблеми соціального впливу 


