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Розглянуто проблематику культури вільного часу у сучасному суспіль-
стві. Вільний час виступає не тільки як можливість відпочинку, але й як 
сфера самореалізації особистості, при цьому підкреслюється, що чим біль-
ше можливостей для такої самореалізації, тим вище культура вільного 
часу. Проаналізовано об’єктивні та суб’єктивні чинники формування куль-
тури вільного часу.

Питання	 вільного	 часу	 та	 його	 культури	
в	останні	десятиліття	не	розглядалося	як	ак-
туальне.	І	це	не	дивно.	Адже	сьогодні	країна	
переживає	 період	 соціальної,	 політичної	 та	
економічної	 нестабільності,	 і	 для	 багатьох	
громадян	 головне	 —	 робота,	 заробіток,	 по-
чуття	 стабільності.	 Проте	 не	 слід	 забувати,	
що	людина	має	відновлювати	свої	фізичні	та	
духовні	сили,	і	таке	відновлення	відбувається	
у	вільний	час.

Разом	 з	 цим	 проблему	 вільного	 часу	 не	
можна	 вважати	 цілком	 особистою	 справою	
кожного	громадянина.	Коли	спостерігається	
або	 надлишок	 вільного	 часу,	 або	 його	 хро-
нічна	 нестача,	 або	 невміння	 (неможливість)	
його	раціонально	організувати,	у	суспільстві	
виникають	 серйозні	 проблеми:	 зростання	
злочинності,	 пияцтва,	 наркоманія,	 соціаль-
не	напруження.	Звичайно,	є	й	інші	причини	
подібних	 явищ,	 зокрема	 економічні,	 але	 й	
вільний	час	відіграє	тут	не	останню	роль.	За	
наявності	безробіття	у	країні,	коли	у	великої	
кількості	людей	з’явився	надлишок	вільного	
часу	не	з	власної	волі,	і	під	час	розвитку	ко-
мерційної	сфери	дозвілля,	коли	левова	част-
ка	видів	розваг	стала	платною,	зростає	акту-
альність	 соціального	 регулювання	 вільного	
часу.

Проте	 вільний	 час	 —	 це	 не	 тільки	 мож-
ливість	відпочинку,	а	й	сфера	самореалізації	

особистості.	У	такому	разі	йдеться	про	куль-
туру	вільного	часу.	

У	вітчизняній	науковій	літературі	для	ана-
лізу	феномену	вільного	часу	використовуєть-
ся	 діяльнісний	 підхід.	 Це	 означає,	 що	 “віль-
ний	час”	та	“дозвілля”	є	синонімами	тільки	у	
тому	 випадку,	 якщо	 вони	 виступають	 як	 ча-
сові	категорії.	Але	з	точки	зору	діяльнісного	
підходу	 дозвілля	 —	 це	 тільки	 один	 зі	 струк-
турних	елементів	вільного	часу,	другою	скла-
довою	якого,	згідно	з	термінологією	Маркса,	
є	так	звана	піднесена	діяльність	[1,	132–139].	
До	 дозвільної	 діяльності	 традиційно	 відно-
сять	читання,	перегляд	телепередач,	відвіду-	
вання	 кінотеатрів,	 театрів,	 музеїв,	 біблі-
отек,	 різноманітні	 ігри,	 а	 також	 заняття		
фізкультурою	та	прогулянки.	Піднесена	діяль-	
ність	 —	 це	 насамперед	 підвищення	 свого	
освітнього	 рівня	 (самоосвіта),	 науково-тех-
нічна	творчість,	художня	самодіяльність,	су-	
спільна	робота	тощо.	В	окрему	групу	можна	
віднести	 спілкування	 у	 сфері	 вільного	 часу,	
адже	 це	 найрозповсюдженіший	 вид	 занять,	
який,	до	того	ж,	може	супроводжувати	інші.

Єдиного	 визначення	 культури	 вільного	
часу	 не	 існує.	 Проте,	 у	 будь-якому	 випадку,	
визначення	культури	вільного	часу	містить	у	
собі	перелік	занять,	які	можуть	бути	принци-
пово	різними.	Під	час	дозвільних	занять	від-
бувається	споживання	культурних	цінностей,	
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а	під	час	піднесеної	діяльності	–	їх	створення.	
Такий	підхід	потребує	конкретизації.

Більшість	 авторів	 сходяться	 на	 тому,	 що	
головне	 призначення	 вільного	 часу	 —	 все-
бічний	 розвиток	 особистості.	 Тобто	 бажано	
використовувати	 вільний	 час	 так,	 щоб	 мати	
можливість	 постійно	 підвищувати	 свій	 ін-
телектуальний	 рівень,	 ставати	 духовно	 ба-
гатшими.	 Зрозуміло,	 що	 таке	 самовдоскона-
лення	 повинно	 гармонійно	 поєднуватися	 з	
відпочинком	та	зі	споживанням	продукції	ма-
сової	культури.	Але	це	—	ідеал,	до	якого	треба	
хоча	б	прагнути.

Визначаючи	 культуру	 вільного	 часу,	 ми	
враховуємо	не	тільки	види	занять,	а	й	їх	різ-
номанітність,	 не	 тільки	 що	 людина	 робить,	
але	й	навіщо,	не	тільки	кількість	видів	занять,	
але	й	їх	якість.

Таким	 чином,	 культура вільного часу	 —	
це	сукупність	видів	діяльності	у	вільний	час,	
які	характеризуються	певними	пропорціями,	
зв’язками	 між	 ними	 та	 ритмом,	 ставленням	
людини	 до	 цієї	 діяльності,	 яка	 передбачає	
гармонійне	 поєднання	 відпочинку,	 спо-
живання	 культурних	 цінностей	 та	 їх	 ство-
рення	 на	 основі	 вільного	 вибору	 людини.		
І	чим	більш	творчою	буде	діяльність	у	віль-
ний	 час,	 тим	 вище	 буде	 рівень	 його	 куль-	
тури.

Зрозуміло,	 не	 йдеться	 про	 те,	 що	 у	 свій	
вільний	час	ми	тільки	те	й	робимо,	що	вига-
дуємо	та	впроваджуємо	різноманітні	іннова-
ції.	Звичайна	людина	після	робочого	дня	або	
тижня	потребує	як	фізичної	релаксації,	так	і	
відпочинку	з	пасивним	споживанням.	Тільки	
поєднання	 таких	 форм	 дозвілля	 із	 творчою	
діяльністю,	якою	ми	займаємося	цілком	доб-	
ровільно,	 відповідно	 до	 наших	 бажань	 і	
схильностей,	і	буде	сприяти	підвищенню	рів-
ня	культури	вільного	часу.

Але	 чи	 можливе	 досягнення	 достатньо-
го	 рівня	 культури	 вільного	 часу	 і	 що	 цьому	
сприяє?	 Адже	 можна	 казати	 про	 культуру	
вільного	 часу	 суспільства	 у	 цілому,	 сім’ї	 або	
окремого	 індивіда.	 Як	 на	 рівні	 суспільства,	
так	і	на	індивідуальному	рівні	існують	умови,	
які	сприяють,	або,	навпаки,	зашкоджують	ре-
алізації	у	сфері	вільного	часу.	Щодо	суспіль-
ства,	то	до	таких	умов	можна	віднести	загаль-

не	соціально-економічне	становище	в	країні,	
ступінь	розвиненості	інфраструктури	вільно-
го	часу,	місце	проживання	людини	(місто	або	
село).	До	чинників,	які	сприяють	самореалі-
зації	індивіда	у	сфері	вільного	часу,	належать,	
головним	чином,	такі:	загальний	культурний	
рівень	людини,	кількість	або	наявність	віль-
ного	 часу,	 певний	 рівень	 матеріальної	 забез-
печеності	 людини,	 нарешті,	 індивідуальні	
особливості	(стать,	вік,	стан	здоров’я,	темпе-
рамент).

Взагалі	 під	 інфраструктурою	 вільного	
часу	 розуміють	 сукупність	 дозвільних	 спо-
руд	(клуби,	стадіони,	дискотеки	тощо),	мате-
ріально-технічну	базу	(книги,	спортінвентар,	
меблі,	диски	тощо),	а	також	соціальну	органі-
зацію	дозвілля.

Інфраструктура	 дозвілля	 зараз	 є	 достат-
ньо	 різноманітною	 (принаймні	 у	 великих	
містах).	 Але	 проблема	 залишається.	 Разом	 з	
протиріччям	між	попитом	і	пропозицією,	яке	
продовжує	існувати,	виникло	протиріччя	між	
пропозицією	 та	 матеріальною	 можливістю	
задовольняти	дозвільні	потреби.	Як	суспіль-
ство,	так	і	комерційні	структури	пропонують	
набір	 платних	 розваг	 (атракціони,	 відео-	 та	
аудіопродукція,	розважальна	література,	ніч-
ні	та	спортивні	клуби	тощо).	Традиційні	види	
проведення	 дозвілля	 —	 театр	 та	 кіно	 —	 теж	
не	можна	віднести	до	розряду	дешевих.	Тому	
велика	кількість	малозабезпечених	громадян	
виявилася	відлученою	від	можливості	повно-
цінного	дозвілля.

Крім	того,	постає	ще	й	питання	якості	за-
пропонованих	розваг.	З	кінцем	соціалізму	на	
всю	територію	колишнього	СРСР	линув	по-
тік	продукції	західної	масової	культури.	Вона	
заполонила	 екрани	 телевізорів,	 книжкові	
ринки,	 комп’ютерні	 клуби.	 Оскільки	 попит	
диктує	пропозицію,	то	скоро	з’явилася	 і	віт-	
чизняна	 масова	 культура,	 передусім	 росій-
ського	виробництва.	Прикро,	але	велика	кіль-
кість	таких	зразків	—	це	далеко	не	найкращі	
досягнення	масової	культури.

Таким	чином,	однією	з	суб’єктивних	умов	
для	 можливості	 задоволення	 культурно-до-
звіллєвих	потреб	є	наявність	вільних	коштів.	
Цього,	звичайно,	недостатньо.	Необхідне	та-
кож	бажання	задовольняти	ті	чи	інші	дозвіль-
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ні	потреби	і,	взагалі,	бажання	витрачати	гро-
ші	на	вільний	час.

Таке	 бажання	 повноцінного	 дозвілля	 ве-
ликою	 мірою	 залежить	 від	 власного	 куль-
турного	рівня	людини,	який,	у	свою	чергу,	є	
результатом	відповідної	освіти	та	виховання.	
Логічно	припустити,	що	чим	більш	освічена	
людина,	тим	більшим	буде	її	прагнення	вико-
ристати	вільний	час	з	максимальною	користю	
для	себе.	Саме	тому,	що	освіта	—	це	не	тільки	
накопичення	знань	та	вмінь,	а	й	формування	
світогляду,	вищий	рівень	освіти	буде	сприяти	
більшій	різноманітності	інтересів	не	тільки	у	
професійній	сфері,	а	й	у	сфері	дозвілля.

Нарешті	 про	 культуру	 вільного	 часу	 вар-
то	розмірковувати	тоді,	коли	цей	вільний	час	
взагалі	 є.	 В	 умовах	 становлення	 ринкових	
відносин	гроші	стають	не	тільки	засобом	за-
доволення	 потреб,	 а	 й	 мірилом	 життєвого	
успіху.	Тому	одні	прагнуть	збагачення	 і	пра-
цюють	 надто	 багато,	 використовуючи	 для	
цього	будь-яку	можливість,	 інші	намагають-
ся	 просто	 вижити	 і	 теж	 шукають	 додаткову	
роботу.	 Відповідно	 робочий	 час	 буде	 роз-
ширюватися	 за	 рахунок	 позаробочого	 і,	 тим	
більше,	 вільного.	 Іноді	 трапляється	 так,	 що	
дехто	 займається	 цікавою	 творчою	 роботою	
і	захоплюється	нею	так,	що	вона	стає	сенсом	
життя	і	теж	поглинає	весь	час.	У	таких	випад-
ках	дозвілля	перетворюється	на	розкіш,	адже	
кількість	вільних	годин	обмежується	однією-
двома	на	тиждень.	На	що	може	використати	
їх	перевтомлена	людина?	Швидше	за	все,	на	
відпочинок	або	на	таку	дозвільну	діяльність,	
яка	не	потребує	особливої	розумової	або	фі-
зичної	напруги.	Або	на	коштовні	елітні	види	
дозвілля,	якщо	це	заможна	людина.

Тому	тільки	у	поєднанні	три	згаданих	фак-
тори	—	рівень	матеріального	достатку,	рівень	
особистої	 культури	 та	 наявність	 вільного	
часу	—	можуть	сприяти	розвиткові	культури	
вільного	часу	окремої	людини.

Щодо	культури	вільного	часу	суспільства,	
то,	на	жаль,	більшість	запропонованих	варі-
антів	 дозвілля	 розраховані	 на	 більш-менш	
забезпечених	людей.	Малозабезпеченим	гро-
мадянам	 залишається	 найдоступніше	 —	 те-
левізор,	 прогулянки,	 спілкування.	 Не	 варто	
прогнозувати,	 що	 сфера	 вільного	 часу	 буде	
пріоритетною	у	державній	політиці.	Мабуть,	
справді,	 першочерговим	 завданням	 є	 подо-
лання	економічних	негараздів,	а	вільний	час	
був	та	залишається	особистою	справою	кож-
ного	з	нас.	Комерційний	сектор	буде	розвива-
тися	і	надалі	надавати	дозвільні	послуги,	які	
ставатимуть	 більш	 різноманітними.	 Тож	 він	
і	 буде	 найперспективнішим	 напрямом	 роз-	
витку	 сфери	 дозвілля	 у	 цілому.	 Але	 й	 ігно-
рувати	важливість	вільного	часу	теж	не	слід,	
адже	 він	 займає	 не	 останнє	 місце	 в	 систе-
мі	 людських	 цінностей,	 тому	 що	 гармонізує	
наше	 життя,	 надає	 йому	 яскравих	 відтінків.	
Його	якість	сприяє	як	розвитку	окремої	осо-
бистості,	 так	 і,	 кінець	 кінцем,	 розвитку	 су-	
спільства.	
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