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Збереження національної ідентичності
українців США у діяльності
Українського народного союзу
(на матеріалах діаспорної періодики)
Зосереджено увагу на моніторингу періодичних видань («Свобода», «Час і
Події», «Міст», «Нова газета», «Українське слово») українців США на предмет
діяльності Українського народного союзу у контексті збереження національної
ідентичності української діаспори. Часто опубліковані матеріали щодо роботи
цієї організації мають звітний, дещо схематичний характер, повторюваність
сюжету висвітлення подій, чітку структуру, однак така інформація робить
не тільки діяльність Українського народного союзу відкритою, а й служать
своєрідним рекламним матеріалом. У контексті інформаційного простору
ми можемо простежити, як упродовж усього існування Союз, крім основної
своєї забезпечуючої діяльності, завжди був ініціатором багатьох акцій
американських українців, підтримував освітні та культурні заходи в Америці та
Україні, брав участь у традиційних і обрядових заходах, проводив стипендіальні
програми, щоб дати можливість професійного самоствердження і виховати
активних членів української громади.
Ключові слова: інформаційний простір, періодика, українська діаспора,
національна ідентичність, Український народний союз.

Як відомо, неурядові організації виникають у
тому випадку, коли певна ніша у житті суспільства,
що її мають зайняти державні чи бізнесові структури,
залишається вільною. У ситуації функціонування
української діаспори маємо активне функціонування
її громадських об’єднань, що виконують роль презен
татора національних особливостей у багатокультурному
середовищі, захисника її інтересів та своєрідного
чинника, який гуртує українців за кордоном навколо
певного центру з метою збереження їх національної
ідентичності.
В умовах глобалізаційних чинників дослідження
у такому контексті діяльності неурядових організацій,
зокрема у США, де знаходиться найактивніша
українська громада за кордоном, є актуальним. Цій
проблемі свого часу були присвячені праці А. Ата
маненка [1], С. Вдовенка [3], В. Євтуха [7], Ю. Кондра
шевської [8], Н. Мерфі [11], І. Недошитко [13] та ін.,
однак ніхто не розглядав зазначене питання крізь призму
аналізу періодичних видань української діаспори.
Тому метою нашого дослідження є простежити
діяльність однієї з найдавніших організацій, створених
першими емігрантами в Америці для допомоги та
підтримки українців, – Українського народного союзу
(УНС), – на основі моніторингу опублікованого
матеріалу в інформаційному просторі українців США
(«Свобода», «Час і Події», «Міст», «Нова газета»,
«Українське слово»).
УНС проводив велику роботу щодо збереження і
розвитку національної культури, духовних цінностей,
мови в часи, коли Україна не могла цього робити,
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зберегла цілу плеяду українських вчених і письменників,
виростила
покоління
нових
науковців,
митців,
священиків. Про «Свободу» й УНС існує багато
публікацій та досліджень, зокрема Луки Мишуги,
автора концепції «двох батьківщин», яка дозволила
українцям і в США залишитися патріотами своєї землі
при лояльному ставленні до американської влади.
Це матеріал–свідчення історії української спільноти
на американській землі. У контексті інформаційного
простору ми можемо простежити, як упродовж усього
існування УНС, крім основної своєї забезпечуючої
діяльності, завжди був ініціатором багатьох акцій
американських українців, підтримував освітні та
культурні заходи в Америці та Україні, проводив стипен
діальні програми, щоб дати можливість професійного
самоствердження і виховати активних членів української
громади.
У 1994 р. та 2014 р. УНС відсвяткував своє
100–річчя та 120–річчя відповідно, на що газета
«Свобода», сама ювіляр, помістила багато матеріалу
з цього приводу, нагадуючи повсякчас історію
виникнення цієї братсько–забезпеченнєвої організації
та висвітлюючи численні імпрези з такої нагоди.
Виділені змістовні заголовки, публікації, починаючи із
першої сторінки говорять про важливість цих органів
для життя діаспорної громади. Ці дві дати свідчать
про актуальність ідеї згуртування українців незалежно
від місця проживання в міцну організацію, що не
тільки зберігала нашу національну ідентичність, а й
успішно діяла на усіх напрямках громадського життя
діаспори. «Свобода» завжди виступала інформаційною
платформою для поширення ідей, проектів, ініціатив,
а УНС служив гарантією їх реалізації. Усі відділи та
округи зі своїми членами відзначили багатолітню працю
цих двох органів на американських теренах великими
концертами у Карнегі–холлі в Нью–Йорку та Чикаго,
різноманітними імпрезами, банкетами на території
своїх відділів. Як показують опубліковані матеріали,
святкування, зазвичай відбуваються традиційно: свята
літургія, відзначення почесних членів, виставка старих
журналів, книг, документів, українських грошей. Виступ
голови відділу зосереджується на заслугах УНС, його
перевазі для українців, необхідності та важливості
бути членом такої організації. Останні заклики
особливо стосуються молоді, яку потрібно заохочувати
до активної участі у громадському житті. Очільник
завжди висловлює подяку українській спільності
на американській землі за збереження української
духовності. Чимало матеріалу в інформаційному
просторі присвячено історії заснування відділів у США.
З нагоди ювілею 2014 р. президент Союзу дав
інтерв’ю відомим газетам діаспори щодо його історії
його заснування, мети існування та сучасної діяльності,
долі друкованих органів та перспективних проектів
організації. Постійно збільшуючи свої активи, УНС
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створив чітку структуру з відділами у різних штатах,
де вони є доступні українцям, постійно розвивається,
щоб відповідати сучасним вимогам, щоб прийдешнє
покоління знало та усвідомлювало велике історичне
значення УНС, його роль у становленні української
громади в Америці. Як підсумував президент УНС
Стефан Карачай в інтерв’ю періодичним виданням,
«сьогодні ми можемо гордитися, що попередні поко
ління американських українців не тільки спромоглися
практично згуртуватися в єдиний братсько–забезпе
ченєвий союз, цим розвіявши вигаданий нашими
недругами міт про український індивідуалізм, але
й дали незаперечні підстави, що їх було оцінено як
представників надзвичайно патріотичного та жертовного
народу» [14]. Автори статей також висловлюють
думку, що незалежність України матиме великий
вплив на розвиток УНС. З 2013 р. у діаспорній пресі,
національних та місцевих виданнях, брошурах було
розпочато рекламну кампанію щодо діяльності органі
зації з метою залучення нових членів серед «четвертої
хвилі» і нащадків попередніх поколінь емігрантів та
започатковано нову програму для постійних созівців з
уже виплаченими грамотами.
Інформатизації щодо діяльності УНС служать
і конвенції УНС, що відбуваються раз на чотири
роки, щорічні наради його Головного уряду, спогади
та враження від яких публікують у пресі члени
самої організації. До речі, ці наради обов’язково
починаються поклоном пам’ятнику Т. Шевченка та
покладанням до нього квітів. Крім того, щорічний
звіт організації обов’язково є доступний на «Сторінці
Українського народного союзу» в газеті «Свобода».
Статті носять звітний, дещо схематичний характер,
повторюваність сюжету висвітлення подій, мають
чітку структуру (звіти голови, заступників, касира,
секретаря, винесення рішення), однак такі публікації
роблять не тільки діяльність організації відкритою, а й
служать своєрідним рекламним матеріалом. Як можемо
зробити висновок, головними проблемними вузлами,
навколо яких відбувається обговорення, є наступні:
збільшення кількості членів, утримання Союзівки та
друкованих видань УНС, корпоративна структура,
об’єднання окружних комітетів. Із надрукованих
звітів головних секретарів також можна дізнатися про
нагородження УНС своїх переможців організаційної
кампанії поточного року, детальний розпис своїх
страхових програм та фінансової сторони діяльності.
Результати голосувань та резолюції з’їздів обов’язково
публікуються: як було зазначено вище, УНС сповідує
відкритість своєї діяльності. При цьому статті
незмінно закінчуються закликом до українців діаспори
підтримувати УНС та інформацією щодо контактних
телефонів Головної канцелярії. З цією метою поряд
завжди є світлини нових членів УНС із підписами
щодо імені, батьків та забезпечення, яке найчастіше
виплачують бабусі і дідусі. Інколи із підзаголовком
«Нотатки з n–ї конвенції УНС» публікують враження
від зібрань та думки з приводу порушених питань.
Наприклад, деякі члени організації відзначають
надзвичайний прагматизм програми заходу та самих
виступів, що інколи його хочеться розбавити теплим
українським духом. Однак автори тут же і виправляють
самі себе – діловитість УНС має давню історію та
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сучасну перспективу, дає можливість гідно реагувати на
виклики часу, оновлюватись та перевантажуватись.
На цій же сторінці «Українського народного союзу»
уміщують інформацію про проведення щорічного
з’їзду сеньйорів УНС, які представляють різні штати.
Зміст статті дає детальний опис перебігу такого
тижневого зібрання: звучання гімну США, Канади
та України, обговорення цікавих доповідей з різних
сфер громадського життя, перегляд режисерських
робіт, виставки фоторобіт, участь у музичних заходах,
розвагах, поповнення фондів каси товариства сеньйорів,
з якої потім надається грошова допомога українським
інституціям та організаціям [2; 5].
Подібно до інших громадських організацій у
діаспорі УНС має стипендійні програми, хоча їх
реалізація не є такою широкою. На початку року у
«Свободі» можна побачити оголошення про надавання
стипендій на поточний академічний рік. У стислому
тексті викладено порядок призначення, подано перелік
необхідних документів та зразки заявок. Водночас
акцентується на тому, що стипендії надаються лише
для навчання у коледжі чи університеті для здобуття
ступеня бакалавра і тільки студентам – активним членам
УНС, які не менше двох років платять вкладки. У липні,
після засідання стипендійної комісії та призначення
стипендій, завжди публікується своєрідний звіт щодо
кількості стипендій, на яку суму їх виділено і кому.
Зазвичай, як дізнаємося із публікацій, сума нагороди
залежить від року навчання та академічних досягнень.
Окремо окреслено призначення іменних стипендій
(ім. Антона Драгана, ім. Романа Слободяна, ім. Йосипа
Водка, ім. Богдана Зорича, ім. Віри Станґл, ім. Осипа
і Дори Ґаландюк, д–рів Марії і Дмитра Яросевичів,
стипендії Корпорації Українського народного дому у
Блекстоні), кожна з яких має чітко визначену грошову
допомогу. У такому випадку публікація завжди містить
світлини стипендіатів та інформацію по кожному з
них, де відзначено їх освітні і громадські досягнення,
доброчинну, спортивну та культурну роботу, галузі сту
дій і фінансові потреби. Окремо хочемо зазначити, що
про відкритість конкурсу призначення стипендій свідчать
як вищезазначена інформація, так і опублікований склад
стипендійної комісії. Цим способом УНС хоче заохотити
молоде покоління ставати його членами та залучати
нових, передплачувати його періодичні видання, а також
відвідувати Союзівку. З 2007 р. у спеціальному додатку
до «Свободи» відомості про стипендійну програму УНС
публікує Марійка Дрич, унаслідок чого відзначаємо
загалом однотипний зміст цих статей, вступ і завершення
практично незмінні, що, мабуть, можна пояснити
сталістю самої процедури призначення [6].
Для змістовної роботи своїх відділів Головна
канцелярія УНС для своїх секретарів влаштовує освітні
курси. Унаслідок аналізу публіцистичних матеріалів
отримуємо інформацію щодо викладацького складу
та змісту навчання, що передбачає ознайомлення з
новими програмами організації, налагодження тісного
взаємозв’язку між Головною канцелярією та роботою
секретарів відділів. Інколи звітний характер матеріалу
згладжується досить патетичним та навіть поетичним
завершенням статті про готовність усіх поколінь та
хвиль еміграції української громади США працювати та
допомагати у розвитку УНС [9].
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Як свідчить аналіз інформаційного простору
українців США традиційно кожний відділ УНС
(щорічно) проводить власними силами різдвяну зустріч
для своїх членів та їх родин, спонсорів та гостей.
Канцелярія, адміністрація УНС такі святкування
відбуває на Союзівці. Зазвичай, з опублікованих
матеріалів, можемо мати уявлення про перебіг подібних
святкувань: молитва, засвічення свічок, мистецький
вечір, колядування, віншування, вертеп та подяка усім
жертводавцям.
Відділи УНС щороку спонсорують для молодшого
покоління своєї громади свято Святого Миколая.
Така імпреза завжди дуже популярна (її намагаються
відвідати навіть з околиць), оскільки, як свідчать
публікації з цього приводу, передбачає проведення
культурної та виховної програм. Перед врученням
подарунків Святий Миколай спілкується з дітьми про
необхідність щоденної молитви, бажання робити добрі
справи, розпитує про успіхи в школі, роздає образочки.
Солодкий стіл для малечі й інформування дорослих
щодо діяльності УНС допомагає залучати нових членів
до організації через дотримання народних традицій.
Українські діаспорні організації завжди активно
беруть участь у культурних заходах своїх громад.
Зокрема, УНС щороку запрошує усіх охочих
приєднатися на Союзівці до святкування Дня батька,
інформуючи про це у «Свободі» й «Українському
тижневику», та висловлюючи цим батьківське став
лення до української громади у США, адже впродовж
тривалого часу ця організація допомагала не тільки
українцям у діаспорі, а й Україні (недаремно його
називають «Батько–Союз»). Головною ознакою подіб
них святкувань в останні роки стала орієнтація на
молодше покоління, яке не завжди перфектно володіє
українською, та представників інших національностей
Америки, які настільки захоплені українською
культурою, що ходять у гуртки та беруть участь в
українських фестивалях. Цими чинниками автори
дописів про святкування пояснюють велику кількість
саме двомовного рекламного та інформативного
матеріалу [4].
Із здобуттям Україною незалежності, як відомо,
збільшився потік людей, які емігрували у США. У
середині 90–х років минулого століття у Нью–Йорку
відбулася зустріч представників УНС з новоприбулими,
на якій, в основному, розмова велася навколо
юридичних питань перебування в Америці. Стаття,
де висвітлюється ця подія, акцентує на тому, що
сьогочасні емігранти неохоче вступають до українських
організацій, та намагається знайти причини цього
явища. Автор, Лев Хмельковський, пояснює це,
передусім, природою еміграції – економічною, через
що багато приїжджих вважає своє перебування у США
тимчасовим; крім того, це покоління новоприбулих
ціле життя були членами організацій, до яких їх
змушували вступати, хоча нічого з того вони не винесли.
Натомість УНС дає можливість забезпечити себе у
різних випадках, дає надію на забезпечене майбутнє.
Спілкуючись у формі діалогу, представники громадської
організації запропонували емігрантам четвертої хвилі
взаємодію, редакція газети «Свобода» буде більше
орієнтуватися на них, вміщуючи корисну інформацію,
збільшивши, у свою чергу, кількість своїх читачів [15].
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УНС є творцем Центру української спадщини –
«Союзівки», – місця зустрічей молодшого і старшого
покоління діаспори, де відбуваються фестивалі
української культури, організовуються різноманітні
мистецькі та освітні заходи, дитячі і молодіжні табори,
мовні табори для англомовних дітей українського
походження, конференції сеньйорів, семінари науковців,
учителів, лікарів. У 1992 р. на базі УНС створено
благодійну організацію Українську народну фундацію,
що призначена винятково для виховних, релігійних,
освітніх і наукових цілей. Її головною метою є
призначення стипендій студентам з України та США
на вивчення банківської справи, менеджменту та
журналістики, підтримка програм для учителів Америки
й України із вивчення української та англійської мови
відповідно, друкування підручників з українознавства,
допомога сиротинцям та людям похилого віку. Від
2015 р. Українська народна фундація стала власником
Союзівки. Довгий час на сторінках газети «Свобода»
під час щорічних звітувань Союзу піднімалося питання
зменшення видатків на цей Центр української спадщини.
Його основна діяльність припадає переважно на
весняно–літній сезон. Перевівши Союзівку у ранг
неприбуткової організації, як зазначено на Сторінці
УНС в газеті «Свобода», провідники об’єднання
дають їй можливість отримувати гранди, створювати
благодійні фонди для підтримки та відновлення
Центру, звертаючись до української громади спільними
зусиллями досягнути успіху [10].
Оскільки українська діаспора у США має тенденцію
до збільшення, четверта хвиля еміграції влила у неї
нову енергію, питання передачі для нащадків любові до
історичної батьківщини залишається актуальним. Цьому
великою мірою сприяють громадські організації різного
спрямування. Серед них особливо виділяється УНС як
найстаріше об’єднання української громади у США. На
сторінках свого друкованого органу «Свободи» та інших
періодичних видань організація презентує основні віхи
своєї діяльності у громадській, освітній, культурній
сфері, спрямованої на збереження національної ідентич
ності українців у діаспорі.
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Preserving of the USA Ukrainians’ national identity
in the Ukrainian National Association’s activities
(based on the diaspora’s periodicals materials)
The article concentrates its attention on the monitoring of the USA Ukrainians’
published materials («Soboda», «Chas i Podii», «Mist», «Nova Hazeta», «Ukrainske
Slovo») on the subject of the Ukrainian National Association’s activity Often
published materials, containing information about the work of the organization are
of somewhat reporting and schematic character, with the frequency plot coverage,
but a clear structure. Nevertheless, this kind of information not only makes such
an activity open, but also serves as a kind of advertising material. In the context
of the information space, we can trace how throughout the Ukrainian National
Association’s existence, in addition to its main providing activities it has always
been the generator of a great deal of events for American Ukrainians. It has also
supported educational and cultural events both, in America and Ukraine and
participated in the traditional and ceremonial events, provided scholarship programs
to promote professional self–affirmation and raise active members of the Ukrainian
community.
Keywords: information space, periodicals, Ukrainian diaspora, national
identity, Ukrainian National Association.
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Монархічна контрреволюція в Східній Європі
у 1918–1919 роках: головні етапи
Чотири нові незалежні держави, що виникли після розпаду Російської та
Австро–Угорської імперій (Фінляндія, Україна, Дон, Угорщина), витримали
більшовицьку навалу і стали базою монархічної контрреволюції та реставрації.
В двох з них (Фінляндії та Угорщині) було відновлено монархію, в той саме час
як Україна та Дон мали республіканську форму правління, проте власну безпеку
та незалежність вони пов’язували саме з реставрацією монархії в Росії в її
кордонах, згідно Брест–Литовської мирної угоди. Монархічна контрреволюція
в нових державах на відмінну від російської республіканської контрреволюції
використовувала більш гнучкий підхід в національному питанні, та відкидала
гасло «Єдина, Неподільна Росія!».
У дослідженні широко використовується порівняльний історичний
аналіз, загальноєвропейський підхід, замість радянського та пострадянського
принципу вивчення процесу в кожній окремій державі.
Ключові слова: Контрреволюція, реставрація, Визвольна війна в Фінляндії
1918 року, Громадянська війна в Угорщині 1919 року, Визвольні змагання в
Україні 1918 року, Визвольна війна на Дону 1918 року, Королівство Фінляндія,
Королівство Угорщина, Українська Держава, Всевелике Військо Донське, регент
барон Карл–Густав–Еміль фон Маннергейм, регент Міклош Горті, Гетьман
Павло Скоропадський, Отаман Петро Краснов.
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У результаті Першої Світової війни відбувся
розпад Російської та Австро–Угорської імперій. В обох
випадках зречення імператора автоматично призводив
до розпаду імперії, в основі якої лежав династичний,
а не національний принцип державності [8, c. 13, 34].
Суверенітет нових держав ідеологічно був пов’язаний зі
зреченням монарха і звільненням від даної йому раніше
присяги (Фінляндія – 1809 рік, Україна – 1654 рік, Дон –
1645 рік, Угорщина – 1867 рік). Втрата України для
Росії була аналогічною як втрата Угорщини для Австрії:
в обох випадках держави втрачали імперський статус.
Серед вказаних нових держав тільки Дон не зберіг
свою державність та зник з політичної мапи Світу,
незважаючи на формування донського націоналізму в
1918 році [28, p. 77].
Прихід до влади в Росії більшовиків, що прого
лосили право націй на самовизначення, з одного боку,
прискорив процес розпаду колишньої імперії, але, з
іншого боку, розпалив пожежу Громадянської війни,
найбільш інтенсивну саме на теренах нових держав:
Фінляндії, України, Дону в 1918 році, та Угорщини в
1919 році.
На місці династичних держав Східної Європи
почали формуватися нові незалежні національні дер
жави, в деяких з них відбувалися соціальні революції,
кульмінацією яких була так звана «тріумфальна хода
радянської влади», або, відверто кажучи, експорт
більшовицького режиму з Росії. Згідно теорії П. Соро
кіна [20, c. 268–269], будь–яка революція викликає
опір прихильників старого ладу. Саме тому, в нашому
випадку, цілком закономірно виникнення двох типів
контрреволюції: по–перше, монархічної – з боку тих
сил, для яких монархія була об’єктом лояльності та
суб’єктом суверенітету, а, по–друге, національної, для
якої об’єктом лояльності та суб’єктом суверенітету була
нація [14, c. 33–37], на противагу більшовикам, для яких
клас заміняв націю [14, c. 90–91].
Термін «монархічна контрреволюція» використову
вався більшовиками, зокрема Л. Троцьким, в негатив
ному контексті стосовно російських білих (генералів
М. Юденича, Є. Міллера, та адмірала О. Колчака) [22,
c. 68]. В радянській історіографії термін «монархічна
контрреволюція» набуває поширення в працях Г. Йоффе
[11] та В. Зіміної [9], причому остання додає до вка
заного поняття «германофільська», що є досить справед
ливим, оскільки, до 11 листопада 1918 року, тобто до
поразки Центральних держав в Першій Світовій війни в
російський контрреволюції існувало дві течії: проніме
цька (монархічна) та проантантівська (республіканська),
на що звернули увагу емігрантські історики П. Мілюков
[16, c. 75], М. Головін [5; 6], А. Зайцов [8, c. 28].
Як в емігрантської та закордонної так і в радянської
історичної науці звернули увагу на реставраційні
режими України і Дону 1918 року, як бази всеросійської
реставрації [2; 3, c. 192; 10, c. 90–91, 99–102; 33, p. 56;
35, p. 74]. В сучасній український історіографії процес
контрреволюції та реставрації розглянуто в монографіях
О. Тимощука [21], А. Буравченкова [1] та Д. Яневського
[27], серед закордонних досліджень слід особливо
згадати П. Кенеза [12; 31; 32], О. Федюшина [24],
В. Федюка [23].
Разом з тим, слід звернути увагу на те, що
загалом в сучасній українській історичній науці
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все ще панує негативне ставлення до правління
гетьмана П. Скоропадського, оскільки, на превеликий
жаль, більшість дослідників знаходиться «в полоні»
спогадів революціонерів–соціалістів В. Винниченка
та П. Христюка, що своїми поглядами були фактично
національними більшовиками. Як справедливо відмітив
А. Буравченков «соціалістична ментальність багатьох
дослідників не дозволяє їм повністю відмовитися від
класового підходу в інтерпретації історії. Користуючись
запозиченими від радянської історіографії постулатами
і догмами, вони тепер звеличують Центральну Раду,
що складалася з соціалістів… Поодинокі дослідження,
присвячені гетьманату потопають в хвилях праць…
«неосоціалістичного» напрямку, в яких чорне нази
вають білим… надають романтичного та героїчного
забарвлення явищам, що призвели до зруйнування
Української Держави, і на багато десятиліть відірвали
її від європейської спільноти» [1, с. 78]. Тобто
сучасна українська історична наука все ще потребує
декомунізації та європеїзації. Особливо недостає
порівняльних досліджень історичних процесів в
Україні і в сусідніх країнах, та розгляд історії України
в загальноєвропейському контексті, тобто України
як частини Європи. Саме тому, мета цієї статті
полягає у проведені порівняльного аналізу процесів
контрреволюції та реставрації в країнах Східної
Європи, а саме: Україні, Фінляндії, Угорщині та
Дону. Треба зазначити, що голови всіх чотирьох країн
залишили спогади [13; 15; 18; 29], що значно спрощує
проведення дослідження. Власне російська монархічна
контрреволюція (адмірал О. Колчак, генерали М. Юде
нич, Є. Міллер) залишається за межами теми цього
дослідження.
Монархічна контрреволюція в нових державах,
що виникли на території колишніх Російської та
Австро–Угорської імперій була двох типів. Перший –
класичний роялізм (Угорщина та Фінляндія), прагнення
зберегти монархію шляхом або відновлення існуючої
династії, або обранням нової. Другий – умовно кажучи
«гібридний монархізм», або «експорт–монархізм»
(Україна та Дон), тобто прагнення керівництва респуб
ліканських держав до повалення більшовизму та
відновлення монархії в Росії, як засіб забезпечення
безпеки та незалежності своєї нової незалежної держави
[13, c. 215–216, 218, 220–223; 15, c. 177–178].
Взагалі монархічна контрреволюція відкидала
гасло Установчих Зборів, передбачала відновлення
дореволюційного ладу та гнучкий підхід до питання
територіальної цілісності Росії, тобто визнання
результатів Брест–Литовської мирної угоди. Монархічна
контрреволюція в нових державах (за винятком
генерала Ф. Келлера в Україні, який зробив спробу
заколоту проти Гетьмана) на відміну від російської
республіканської проантантівської контрреволюції не
керувалась гаслом «Єдина та неподільна Росія!». Тобто
монархісти–голови нових держав (Карл–Густав фон
Маннергейм, Павло Скоропадський, Петро Краснов),
припускали збереження незалежності своїх країн у
випадку відновлення монархії в Росії. Наприклад, К.–
Г. фон Маннергейм вважав, що Королівство Фінляндія
повинна прийняти діяльну участь у відновленні монархії
в Росії, оскільки «така «послуга» стала б основою для
майбутніх дружніх відносин» [15, с. 177–178]. Гетьман
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Павло Скоропадський також був прихильником того,
щоб Українська Держава стала базою Всеросійської
реставрації [17, с. 259; 19, c. 11, 13, 15, 17, 27–28, 105–
106; 31, p. 135, 140, 144–147, 162, 219–220, 238–240,
272]. Навіть так звана грамота Гетьмана про федерацію
з майбутньою небільшовицькою Росією від 15 листопада
1918 року, як справедливо зазначив О. Юрченко, не
відміняла незалежності України, оскільки не запере
чувала принципам ІІІ та IV Універсалів Центральної
Ради [26, с. 210]. Повстання Директорії проти Гетьмана,
приводом для якого була саме «Грамота про федерацію»,
була не тільки внутрішньою Громадянською війною,
а фактично, війною «червоних» проти «білих» в
Україні, причому війська Директорії були українськими
червоними, дії яких призвели до втрати держави [7,
с. 61–62; 25, с. 169–170, 213–226; 31, p. 237, 239–240,
272]. Для отамана П. Краснова самостійність Дону в
умовах всеросійської реставрації була непорушною за
принципом «Хай живе цар в Москві, а ми, козаки на
Тихому Дону!» [13, с. 193, 215].
Важливим питанням є періодизація монархічної
контрреволюції. Першу спробу скласти періодизацію
російської монархічної контрреволюції здійснив А. Зай
цов, в якої рубіжними датами були жовтневий більшо
вицький переворот та поразка Центральних держав
в Першій Світовій війні, тобто 7 листопада 1917
року – 11 листопада 1918 року. В цілому періодизація
А. Зайцова виглядала наступним чином:
1. Боротьба до австро–німецької окупації (жовтне
вий переворот 7 листопада 1917 року – 18 лютого
1918 року);
2. Австро–німецький наступ і окупація (18 лютого –
4 травня 1918 року);
3. Оформлення російської контрреволюції (літо –
осінь 1918 року);
4. Осінь 1918 роки (закінчення Першої Світової
війни 11 листопада 1918 р.).
11 листопада 1918 року стало, за зауваженням
А. Зайцова, «траурним днем російської контрреволюції»,
тому що «День перемир’я, який відкрив необмежені
можливості боротьби переможцям... не став початком
світової збройної боротьби з більшовизмом» [8, с. 28,
333–334].
Взагалі, треба зазначити, важко створити загальну
періодизацію, тому що в кожному випадку свій окремий
час початку боротьби з більшовизмом, особливо в
цьому відрізняється Угорщина, де революційні та
контрреволюційні процеси розпочалися роком пізніше
за інших. Проте, можна виділити загальні процеси з
окремим датуванням хронологічних рамок в кожному
випадку:
1. Визвольна або Громадянська війна з іноземною
інтервенцією;
2. Контрреволюція та реставрація;
3. Кінець реставрації.
Отже, монархічна контрреволюція в нових державах
виникла в період війн проти більшовизму. Фактично,
це були Визвольні війни, які більшовики намагались
перетворити на Громадянські. Більшовицьких сценаріїв
експорт–революції, або, так би мовити, гібридної війни
було три. Перший, та фактично основний, – повстання
в столиці [3, c. 193], проголошення радянської влади,
потім допомога з боку радянської Росії (Фінляндія
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27 січня 1918 року, Угорщина 21 березня 1919 року).
Другий – проголошення радянської влади на частині
нової держави та потім наступ («допомога») з боку
радянської Росії з проголошенням війни (Україна,
17 грудня 1917 року). Третій – відверта агресія з боку
більшовицької Росії задля «боротьби з контррево
люцією» (Дон, фактично вже з листопада 1917 року).
Визвольні війни закінчувались перемогою білих,
визволенням своєї території від більшовиків або
власними силами з незначною допомогою німецьких
військ, як це було, наприклад, в Фінляндії (16 травня
1918 року) [15, c. 107–108, 111, 119–122, 136; 30, p. 118]
та на Дону (12 травня 1918 року), або контрреволюцію
було принесено іноземними багнетами: німецька та
австро–угорська інтервенція в Україні (початок наступу
18 лютого 1918 року – 4 травня 1918 року – заняття
всієї території України); румунська в Угорщині (наступ,
форсування Тиси 30 липня – 6 серпня 1919 року –
заняття столиці, Будапешту). Якщо в випадку України
німецькі та австро–угорські війська грали провідну роль
в звільнені від більшовизму, то в Угорщині половину
території було звільнено румунською армією, а друга
половина – власним національним військом [29, p. 119–
126, 128–129].
Перемога контрреволюції та перехід до реставра
ційних режимів відбувались по–різному. В Фінляндії –
18 серпня 1918 року Сейм проголошує Велике кня
зівство Фінляндське Королівством; 9 жовтня 1918 року
Сеймом було обрано королем Фридриха–Карла Гессен–
Кассельського, який через поразку Німеччини та тиск
з боку країн Антанти відрікся від корони 12 грудня
1918 року, регентом Королівства було призначено
барона Карла–Густава фон Маннергейма [15, c. 142–
143, 145–147, 151; 30, p. 124–125; 34, p. 112–113]. В
Україні – гетьманський переворот та обрання Гетьманом
Української Держави генерала Павла Скоропадського
з’їздом хліборобів 29 квітня 1918 року. На Дону –
обрання Кругом Отаманом генерала Петра Краснова
16 травня 1918 року та проголошення незалежності
Всевеликого Війська Донського 18 травня 1918 року [13,
c. 191–198; 28, p. 74–75]. В Угорщині – проголошення
Національними Зборами адмірала М. Горті регентом
Королівства 1 березня 1920 року [29, p. 130–131].
Король Угорщини Карл офіційно не відрікався від
корони, але його намагання повернути престол в
Будапешті зустріли рішучий дипломатичний опір з
боку країн Антанти. Саме чинник Антанти вимусив два
королівства (Фінляндію і Угорщину) існувати без короля.
Реставрація відбувалась теж з певними особли
востями. В Україні, Угорщині та на Дону це було віднов
лення дореволюційного законодавства. В Фінляндії –
відновлення дії Конституції 1772 року 9 серпня
1918 року. В Україні було введено «Закони про
тимчасовий державний устрій України» 29 квітня
1918 року. На Дону «Основні Закони Всевеликого
Війська Донського» 17 травня 1918 року. Якщо в
Фінляндії та Угорщині було відновлено монархію, як
форму правління в державі, то особливостями України
та Дону було те, що монархісти–голови держав, що
прагнули відновлення монархії в Росії, очолювали
республіканські за формою правління країни.
Кінець реставраційних режимів відбувся з відстав
кою з своїх посад глав держав. Чинниками відставки
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в випадках Фінляндії та України були внутрішні:
гетьмана Павла Скоропадського 14 грудня 1918 року
через повстання Директорії, регента барона Карла–
Густава Маннергейма через прийняття Сеймом нової
вже республіканської Конституції 17 липня 1919 року
[15, c. 169, 171; 33 p. 60]; у випадках Дону та Угорщини
були зовнішні, тобто під дипломатичним тиском великих
країн: Великої Британії – відставка отамана Петра
Краснова 15 лютого 1919 року та поразка на виборах
Отамана 19 лютого 1919 року [32, p. 121–122, 331];
та Німеччини – відставка та арешт регента М. Горті
16 жовтня 1944 року. Треба зазначити, що найдовше
проіснував реставраційний режим саме в Угорщині.
Таким чином, використовуючи порівняльний істо
ричний аналіз та загальноєвропейський підхід, тобто
замість вивчення історичного явища або процесу
в кожній окремій державі проведення дослідження
в декількох державах одночасно, можна зробити
наступний висновок. Чотири нові держави (Фінляндія,
Україна, Дон, Угорщина), що виникли після розпаду
Російської
та
Австро–Угорської
імперій,
після
Визвольних війн стали базою монархічної контрре
волюції. Проте, процес контрреволюції та реставрації
в обраних для дослідженнях державах відбувався з
певними особливостями. Фінляндія та Дон звільнилися
від більшовизму власними силами; в Україну та
Угорщину контрреволюцію було принесено іноземною
інтервенцією. Фінляндія та Угорщина на певний час
відновили монархію, але королівство без короля, в
той саме час Україна і Дон обрали республіканську
форму правління, проте, з прагненням всеросійської
реставрації, оскільки пов’язували власну безпеку
та незалежність саме з поваленням більшовизму в
Росії та відновленням монархії. Треба також окремо
зазначити, що в сучасній українській історіографії
до сих пір помилково вважається, що гетьманський
реставраційний режим був проросійським та мав мету
відновлення федерації з Росією. Скоріш за все, гетьман
Павло Скоропадський планував зберегти незалежність
України через відновлення монархії в Росії в її кордонах
після Брест–Литовську, тобто, фактично, за фінським
сценарієм барона Карла–Густава Маннергейма. Падіння
реставраційних режимів відбулося або через внутрішні
політичні чинники (вибори, нова Конституція), або
зовнішні політичні чинники (тиск з боку великих
держав).
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The monarchist counter–revolution in Eastern Europe
in 1918–1919: the main stages
Four newly independent states, that emerged after the collapse of the Russian
and Austro–Hungarian empires (Finland, Ukraine, Don, Hungary) and survived after
the Bolshevik invasion, became the basis of the monarchist counter–revolution and
restoration. In two of them (Finland and Hungary) monarchy was restored, in that
time Ukraine and Don retained the republican form of government, but their safety
and independence were associated with the restoration of the monarchy in Russia in
its borders after Brest–Litovsk peace agreement. Unlike Russian republican counter–
revolution the monarchist counter–revolution in the new states rejected the slogan
«Russia is One and Indivisible!».
This study is widely uses comparative historical analysis, pan–European
approach, instead of the soviet and post–soviet studies of the process in each
separated state.
Keywords: Counter–revolution, Restoration, Liberation War in Finland in 1918,
Civil War in Hungary in 1919, War for Independence in Ukraine in 1918, Liberation
War in Don in 1918, Kingdom of Finland, Kingdom of Hungary, Ukrainian State,
Almighty Don Host, Regent baron Karl Gustav Emil von Mannerheim, Regent Miklos
Horthy, Hetman Paul Skoropadsky, Ataman Peter Krasnov.
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Цілеспрямованість як критерій
ідентифікації інтелектуальних систем
(на прикладі діяльності наукових шкіл)
Висвітлено місце і роль наукових шкіл у продукуванні системи наукового
знання, їх основні організаційні форми. Актуалізовано проблему ідентифікації
наукових шкіл і центрів в сучасних умовах інтеграції наукового знання,
запровадження комплексних підходів. Розкрито можливості застосування
системно–історичного підходу до ідентифікації та оцінки діяльності наукових
шкіл на прикладі неформальних творчих об’єднань у галузі тваринництва.
Виділено та охарактеризовано основні параметри наукових шкіл і центрів як
інтелектуальних системних одиниць. Обґрунтовано значення цілеспрямованості
як одного із критеріїв ідентифікації інтелектуальних систем, здійснено спробу
його застосування для оцінки діяльності зоотехнічних наукових шкіл.
Ключові слова: наукова школа, науковий центр, інтелектуальна система,
системно–історичний підхід.

Розвиток науки ґрунтується на накопиченні та
синтезі системи знань, забезпеченні сприятливих
умов для подальшої наукової творчості вчених,
здатних розгорнути ефективну пошукову діяльність.
У продукуванні наукового знання важливий внесок
належить неформальним творчим об’єднанням, які
заведено називати науковими школами та центрами. У
їхньому розвитку прослідковується генезис основних
наукових теорій і концепцій, традиції наукової творчості,
спадкоємність поколінь.
Проблема наукових шкіл є однією з дискусійних
у розвитку науки, існування якої, насамперед, зумов
люється багатогранністю самого поняття. Специфіка
функціонування галузевих наукових шкіл зумовлюється
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особливостями розвитку окремих галузей наукового
знання, предметом та об’єктом дослідження. Існування
наукових шкіл є невідривним від розвитку конкретної
науки і може розглядатися лише в цьому контексті.
За їх різноманіттям, необхідно шукати механізми, що
сприяють консолідації наукового знання. Кожна наукова
школа робить свій внесок у загальний розвиток науки,
збагачуючи її окремі напрями, вчення, теорії.
Ретроспективний аналіз розвитку даної проблеми
свідчить, що у світовій науці науковим школам надавали
різних, іноді суперечливих смислових відтінків.
Деякі зарубіжні вчені вбачали в наукових школах
«симптом незрелости науки» (Т. Кун), формування,
які «ґрунтуються на догмах» (Ф. Бекон) [8]. Натомість,
М. Г. Ярошевський характеризував школу як посвячення
в науку, засвоєння її концептуального і методичного
апарату, ціннісних орієнтацій і категоріальної побудови,
як «непременный постоянно действующий фактор
прогресса науки», «единственные врата, сквозь
которые индивид входит в научный социум» [15, с. 29].
П. Анохін вважає, що наукова школа – це традиція
мислення, особлива наукова атмосфера, яка прискорює
становлення вченого [2, с. 259].
Окремі аспекти даної проблеми знайшли відобра
ження в наукових працях П. К. Анохіна, Д. К. Аронова,
А. А. Баєва, Д. Зербіно, Ю. А. Храмова, М. Г. Ярошев
ского та ін. [2–4; 11; 14; 15]. Диференціація науки, з
одного боку, її інтеграція і необхідність об’єднання
зусиль учених для вирішення комплексних проблем,
з іншого боку, вимагають по–новому поглянути на
проблему наукових шкіл. У зв’язку з цим автором
здійснено спробу застосувати критерій цілеспрямова
ності для їх ідентифікації та оцінки діяльності як
один із атрибутів інтелектуальних систем, до яких
першочергово відносяться наукові школи.
Передумовою виникнення наукових шкіл було
накопичення та впорядкування теоретичних знань,
наявність повноцінної дослідницької програми на
перспективу. Це стало можливим з організацією
мережі спеціалізованих науково–дослідних установ та
вищих навчальних закладів. Основними осередками
їх створення стали вищі навчальні заклади, науково–
дослідні інститути, наукові центри, лабораторії, які
відігравали роль головних підрозділів накопичення,
примноження, збереження і розповсюдження фундамен
тального та прикладного знання.
Слід розрізняти такі поняття, як наукова школа,
науковий центр, науковий колектив. Загальноприйнятим
є визначення наукових шкіл, запропоноване Ю. О. Хра
мовим, які він розглядає як форми неформальної
творчої співдружності дослідників різних поколінь
високої наукової кваліфікації на чолі з науковим лідером
у межах певного наукового напряму, об’єднаних
спільними підходами до розв’язання проблеми, стилем
роботи та мислення, оригінальністю ідей і методів
реалізації наукової програми, що одержала значні
результати та завоювала авторитет і суспільне визнання
у певній галузі знання [14].
Розрізняють кілька організаційних форм наукових
шкіл. Зокрема, за типом зв’язків між членами наукової
школи виділяють такі неформальні творчі об’єднання:
наукова течія, наукове групування; за статусом наукової
ідеї – експериментальні, теоретичні; за шириною

15

Випуск 121

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

досліджуваної предметної області – вузькопрофільні,
широкопрофільні; за функціональним призначенням
продукованих знань – фундаментальні, прикладні. За
формою організації діяльності учнів розрізняють наукові
школи з індивідуальними та колективними формами
організації науково–дослідної роботи; за характером
зв’язків між поколіннями – однорівневі, багаторівневі;
за ступенем інституалізації – неформальні, гуртки,
інституційні; за рівнем локації – національні, локальні,
особистісні тощо [10].
У попередніх наших публікаціях застосовано
системно–історичний підхід до аналізу діяльності
наукових шкіл у галузі тваринництва, що дало змогу
дослідити цей феномен під принципово новим кутом
зору [5; 12; 13]. За даного підходу виділено три
блоки атрибутивних параметрів, властивих науковим
школам як інтелектуальним системам. У першому
з них об’єднано загальні критерії, притаманні для
всіх систем у цілому. Це, насамперед, цілісність,
структурованість,
ієрархічність,
функціональність,
варіабельність, динамічність розвитку, взаємозв’язок із
зовнішнім середовищем тощо. Так, цілісність наукових
шкіл забезпечується органічною інтеграцією творчих
пошуків окремих учених і генерацій, об’єднаних
загальною програмою та стилем дослідницької роботи.
Структурованість наукових шкіл полягає в існуванні
окремих частин, елементів і системних зв’язків.
Ієрархічність зумовлюється підпорядкованістю та
особливостями внутрішньої структури наукової школи,
що сформувалася під егідою особистості вченого–
лідера. Принагідно відмітити, що зріла наукова школа
нараховує щонайменше 2–3 генерації вчених, період її
існування становить щонайменше 90–100 років [8].
Свідченням багатофункціональності наукових шкіл
є виконання когнітивної, освітньої, аксіологічної,
інформативної, дослідницької, соціокультурної та
інших функцій. Варіативність полягає в існуванні
формувань різних типів: 1) школи як визнаної
наукової системи; 2) як дослідницького колективу,
3) як наукового напряму; 4) як науково–освітнього
осередку. Динамічність розвитку наукових шкіл
пов’язана із безперервним пошуком та синтезом
нових знань на основі уточнення методик і підходів,
постановки адекватних завдань. Зв’язок із зовнішнім
середовищем полягає, з одного боку, у відкритості для
надходження нових ідей, залученні нових дослідників,
з іншого, – у задоволенні запитів суспільства щодо
кінцевого результату їхньої діяльності – наукової
продукції.
Другий блок охоплює низку параметрів, притаман
них науковим школам як інтелектуальним системам.
Це, передусім, самоорганізованість, цілеспрямованість,
результативність, здатність до самопрезентації, інфор
мативність, неформальність, мобільність тощо. Так,
наукова школа є самоорганізованою системою, що
полягає у здатності самостійно підтримувати або
вдосконалювати рівень своєї організації при зміні
внутрішніх чи зовнішніх умов існування, функціонувати
задля підвищення стійкості, збереження цілісності. Для
наукової школи притаманна самодостатність, тобто
здатність до забезпечення якомога ефективнішого
розвитку. Атрибутом наукових шкіл є здатність до само
презентації в інформаційному просторі, що здійснюється
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через популяризацію здобутків на основі публікацій,
участі в семінарах, конференціях тощо. Ступінь ціле
спрямованості визначається підпорядкуванням діяль
ності кількох генерацій учених виконанню визначеної
дослідницької програми. Результативність наукових
шкіл залежить від рівня отримання й теоретичної
систематизації нових знань у визначеній науковій галузі
[5; 6].
Третій блок параметрів наукової школи ідентифікує
саме неформальні творчі об’єднання в галузі тварин
ництва, які були предметом дослідження автора. Як
засвідчив аналіз, діяльність зоотехнічних наукових шкіл
побудована на органічному поєднанні теоретичного
та прикладного аспектів, що зумовлено соціально–
економічною зорієнтованістю, тісним зв’язок із
виробництвом. Напрям їх діяльності визначається
специфікою самого об’єкта дослідження, яким є
сільськогосподарські тварини. Порода – категорія
соціально–економічна, тому її еволюція на всіх
етапах
розвитку
підпорядковувалася
соціальним
запитам даного суспільства. Оскільки зоотехнія є при
кладною наукою, її теоретико–методологічну основу
становлять суміжні галузі знання (біологія, генетика,
фізіологія, анатомія, біометрія тощо), комплексне
застосування яких є невід’ємною умовою її подальшого
розвитку [7].
На сучасному етапі в умовах інтеграції науки
відбувається поступове об’єднання існуючих систем
знання, спільним об’єктом дослідження яких є сільсько
господарські тварини. Різні галузі знання зійшлися на
єдиному об’єкті дослідження, тій чи іншій комплексній
проблемі, забезпечують одна одну методологічним
інструментарієм, здійснюють евристичний, стимулюю
чий взаємовплив. Проявом інтеграції також є намагання
до певної міри уніфікувати категоріально–понятійний
апарат суміжних наук, зблизити науку з практикою,
посилити взаємозв’язок між фундаментальним і
прикладним знанням. Започатковано сучасні наукові
школи, які відзначаються комплексним характером
продукованого знання. Програми їх діяльності не
охоплюють лише один науковий напрям, як це
було характерно для наукових шкіл класичного
типу. Предметна область їх наукових досліджень
охоплює значне коло питань, що стосуються кількох
галузей знання. Прикладом цього є наукові школи в
тваринництві: «Селекція і біотехнологія», «Селекція і
імуногенетика», «Цитогенетика і селекція», «Розведення
і годівля». Розширення програми наукової діяльності
вимагає пошуку нових методологічних підходів,
оригінального стилю мислення, уточнюються завдання
і кінцеві цілі. В таких умовах окремі наукові школи
втрачають свою цілеспрямованість, що, як зазначалося,
виражається у підпорядкуванні кількох генерацій учених
виконанню визначеної дослідницької програми, їх
поєднує лише ім’я лідера.
На думку автора, цілеспрямованість є найбільш
важливим показником діяльності наукової школи,
який може використовуватися для її ідентифікації.
Варто зазначити, що можливість вивчення людських
колективів, як цілеспрямованих соціальних систем
обґрунтували: Р. Акофф, Ф. Емері, К. Черрі, Е. Сінгер,
П. Брідгеман. Зокрема, Р. Акофф запропонував моделі
для її обчислення [1].
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Автор пропонує визначати показник цілеспрямо
ваності (Сt) наукової школи як відношення кількості
розробок її представників за певний історичний період,
що відповідають обраному напряму її діяльності, до
загальної кількості розробок:
Сt–1=Nt–1/Qt–1.
Чим більше цей показник наближається до одиниці
(Сt ≤ 1), тим вищим є ступінь цілеспрямованості
наукової школи.
Таким чином, застосування системно–історичного
підходу сприяє експлікації самого поняття наукова
школа, дає змогу більш повно охарактеризувати її
змістовний, функціональний та еволюційний аспекти,
розробляти моделі для обчислення її системних
параметрів та визначення дійсного статусу. На
сучасному етапі розвитку науки, що характеризується
інтеграцією наукового знання, пошуком нових
комплексних підходів до вирішення багатьох проблем,
діяльність наукових шкіл охоплює значно ширшу
предметну область, що виходить за межі певного
наукового напряму. Для ідентифікації сучасних наукових
шкіл є важливим критерій цілеспрямованості, що
визначається підпорядкуванням діяльності кількох
генерацій учених виконанню визначеної дослід
ницької програми. Запропонована модель для його
обчислення дала змогу класифікувати наукові школи
в зоотехнії, комплексно оцінити ефективність їх
діяльності.
Список використаних джерел
1. Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф,
Ф. Эмери. – М., 1974. – 271 с.
2. Анохин П. К. Верю таланту / П. К. Анохин // Наука
сегодня. – М.: Наука, 1969. – 232 с.
3. Аронов Д. К. проблеме определения понятий «научная
(научно–педагогическая школа)» / Д. К. Аронов // Alma mater
(вестник высшей школы). – 2003. – №6.
4. Баев А. А. О научных школах / А. А. Баев // Школы в
науке. – М.: Наука, 1977. – С.503.
5. Бородай І. С. Наукова школа в зоотехнії як історично
сформована системна одиниця / І. С. Бородай // Методологія
наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології
у тваринництві: матер. наук.–теорет. конф., – К., 2010. –
С.36–38.
6. Бородай І. С. Розвиток селекційної науки у скотарстві
України у контексті діяльності наукових шкіл / І. С. Бородай //
Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. – К., 2008. –
Вип.42. – С.28–34.
7. Бородай І. С. Роль наукових шкіл у системі вищої
зоотехнічної освіти та дослідної справи у тваринництві України /
І. С. Бородай // Гілея. Науковий вісник: зб. наук. пр. – К., 2012. –
Вип.61 (№6). – С.148–152.
8. Бородай І. С. Теоретико–методологічні основи становлення
та розвитку вітчизняної зоотехнічної науки: монографія /
І. С. Бородай. – Вінниця, 2012. – 416 с.
9. Буркат В. П. Нариси з історії інституту: монографія /
В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К., 2008. – 556 с.
10. Грезнева О. Научные школы: принципы классификации /
О. Грезнева // Высшее образование в России. – 2004. – №5. –
С.42–43.
11. Зербино Д. Д. Научная школа как феномен / Д. Д. Зер
бино. – К.: Наукова думка, 1994. – 134 с.
12. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№45229. Бородай І. С. Методика застосування системно–
історичного підходу до оцінки діяльності наукових шкіл в
зоотехнії / заявл. 20.06.2012; дата реєстрації 20.08.2012.
13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№46251. Бородай І. С. Інформаційний збірник даних «Зоотехнічні
наукові школи та центри» / дата реєстрації 09.10.2012.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 121

14. Храмов Ю. А. Научные школы в физике / Храмов Ю. А. –
К.: Наукова думка, 1987. – 400 с.
15. Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная
школа // Школы в науке. – М., 1977. – С.86.

References
1. Akoff R. O celeustremlennyh sistemah / R. Akoff, F. Jemeri. –
M., 1974. – 271 s.
2. Anohin P. K. Verju talantu / P. K. Anohin // Nauka segodnja. –
M.: Nauka, 1969. – 232 s.
3. Aronov D. K. probleme opredelenija ponjatij «nauchnaja
(nauchno–pedagogicheskaja shkola)» / D. K. Aronov // Alma mater
(Vestnik vysshej shkoly). – 2003. – №6.
4. Baev A. A. O nauchnyh shkolah / A. A. Baev // Shkoly v
nauke. – M.: Nauka, 1977. – S.503.
5. Borodaj I. S. Naukova shkola v zootehnii’ jak istorychno
sformovana systemna odynycja / I. S. Borodaj // Metodologija
naukovyh doslidzhen’ z pytan’ selekcii’, genetyky ta biotehnologii’
u tvarynnyctvi: mater. nauk.–teoret. konf., – K., 2010. –
S.36–38.
6. Borodaj I. S. Rozvytok selekcijnoi’ nauky u skotarstvi Ukrai’ny
u konteksti dijal’nosti naukovyh shkil / I. S. Borodaj // Rozvedennja
i genetyka tvaryn: mizhvid. temat. nauk. zb. – K., 2008. – Vyp.42. –
S.28–34.
7. Borodaj I. S. Rol’ naukovyh shkil u systemi vyshhoi’
zootehnichnoi’ osvity ta doslidnoi’ spravy u tvarynnyctvi Ukrai’ny /
I. S. Borodaj // Gileja. Naukovyj visnyk: zb. nauk. pr. – K., 2012. –
Vyp.61 (№6). – S.148–152.
8. Borodaj I. S. Teoretyko–metodologichni osnovy stanovlennja
ta rozvytku vitchyznjanoi’ zootehnichnoi’ nauky: monografija /
I. S. Borodaj. – Vinnycja, 2012. – 416 s.
9. Burkat V. P. Narysy z istorii’ instytutu: monografija /
V. P. Burkat, I. S. Borodaj. – K., 2008. – 556 s.
10. Grezneva O. Nauchnye shkoly: principy klassifikacii /
O. Grezneva // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2004. – №5. –
S.42–43.
11. Zerbino D. D. Nauchnaja shkola kak fenomen /
D. D. Zerbino. – K.: Naukova dumka, 1994. – 134 s.
12. Svidoctvo pro rejestraciju avtors’kogo prava na tvir №45229.
Borodaj I. S. Metodyka zastosuvannja systemno–istorychnogo pidhodu
do ocinky dijal’nosti naukovyh shkil v zootehnii’ / zajavl. 20.06.2012;
data rejestracii’ 20.08.2012.
13. Svidoctvo pro rejestraciju avtors’kogo prava na tvir №46251.
Borodaj I. S. Informacijnyj zbirnyk danyh «Zootehnichni naukovi
shkoly ta centry» / data rejestracii’ 09.10.2012.
14. Hramov Ju. A. Nauchnye shkoly v fizike / Hramov Ju. A. –
K.: Naukova dumka, 1987. – 400 s.
15. Jaroshevskij M. G. Logika razvitija nauki i nauchnaja
shkola // Shkoly v nauke. – M., 1977. – S.86.
Borodai I. S., Doctor of Historical Sciences,
Professor, National Scientific Agricultural Library
(Ukraine, Kyiv), irinaboroday@online.ua
Purposefulness as a criterion for the identification
of intellectual systems (on the example of the activities
of the scientific schools)
Place and role of the scientific schools in the production of scientific knowledge,
its main organizational forms were highlighted. The problem of identifying scientific
schools and centers in modern conditions of integration of scientific knowledge, the
introduction of integrated approaches were updated. The possibility of applying a
system–historical approach to the identification and evaluation of the activities of
the scientific schools on the example of informal creative associations in the animal
husbandry was disclosed. It is singled out and characterized the main parameters
of the scientific schools and centers as intellectual system units. The value of
purposefulness as one of the criteria for the identification of intellectual systems, an
attempt was made to use it to assess the activity of zootechnical scientific schools
was justified.
Keywords: scientific school, scientific center, intellectual system, system–
historical approach.
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Сучасні інструменти збереження
культурно–історичних матеріалів
(передумови становлення)
Проаналізовано основні фактори оновлення цифрових технологій у
збереженні культурно–історичного матеріалу в Україні. Досліджено зв’язок
різних цифрових рішень.
Ключові слова: Інтернет, культурно–історична пам’ять, перебудова,
відеохостинг.

Використання новітніх технологій з кожною годиною
змінює світ, змінює наше ставлення до культури
та історії. Академічний підхід занадто повільний
для осягнення та спрямування цифрових процесів.
Авіаконструктори жартують, що літак застаріває
одночасно з залишенням ангару. Подібно будь–яке
дослідження цифрових технологій приречене на швидку
втрату актуальності, на той чи інший рівень відставання
від невгамовного прогресу. Але це не повинно
зупиняти дослідників – без чіткої структури неможливе
подальше впровадження високих технологій, неможливо
передбачити їх позитивний та негативний вплив на
людство. Передумовам сучасних сервісів присвячена ця
праця.
Неможливо уявити сьогоднішнє життя без комп’ю
терів, мобільних телефонів, Інтернету. Та всі ці
«гаджети» і технології порівняно нещодавно стали
невід’ємними атрибутами сучасного життя. Саме
вони значно полегшили вертикальну та горизонтальну
комунікації, відновили (та відтворили) цілі культурно–
історичні пласти. Відеохостинги стали одним з найбільш
популярних напрямів – серед значної кількості людей
була популярна думка: якщо події немає в Інтернеті,
то вона фактично не відбулася. Це значно активізує
мільйони людей створювати та поширювати відповідний
«конект».
Популярність відеохостингу Youtube викликана
використанням найбільш прогресивних і зручних
технологій завантаження та перегляду відео. З 2005 року
(з 2006 року в рамках сервісів Google) Youtube втілює та
постійно вдосконалює подачу матеріалів.
В обсязі цієї статті не передбачений глибокий
екскурс в минуле. Безумовно, що кіно зіграло важливу
роль в становленні сучасного типу людської культури.
Але обмеженість технічних засобів та їхня складність
довго не надавала можливості втілити ті запити, які
були сформовані «викликами часу». Навіть фотографія з
середини ХІХ століття мала певні «затримки» часового
розуміння – найбільш разючим тут виступає феномен
«post–mortem photography». «В посмертній фотографії
знаходить своє втілення потреба соціуму (частково
похідна від відповідної індивідуальної потреби) в
маркуванні всіх значних етапів людського існування…
[7, с. 30].
Якщо окреслити умовну культурно–історичну лінію,
то між посмертною фотографією та самогубствами
під час онлайн трансляції відео в фейсбук було багато
потужних «потреб соціуму». Люди намагаються
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зберегти миті життя та смерті, ввійти в певний
ментальний зв’язок з долею цілого світу. Саме
цими доробками буде означено «подих епохи». Вже
недостатньо просто відтворювати, необхідно творити,
віднаходити нові явища.
Спочатку люди вдовольнялися самим фактом
відтворення дійсності. Можливо, такі відчуття в них
виникали при створенні письма, при фіксації різних
образів на стінах печер чи при звукозаписі. Почути свій
голос, побачити своє обличчя, прочитати свої слова – це
був прорив у суцільному мороці забуття. Але подібна
інформація протягом тривалого часу дозувалася, не було
можливості самостійно розробити власну траєкторію
відтворення дійсності.
Все цікаве потреба надавалося значно обмеженими
порціями у чітко визначений час. При цьому держава
постійно «вкладала в голови» потрібні ідеологічні
посили, коректувала матеріал. Тільки в часи перебудови
почала здійснюватися політика послаблення контролю,
що призвело на території України до значних зрушень.
Очікування населення в жартівливій формі були
висловленні в пісні, яку виконував Олександр Барикін.
Його в 1985 році запросили в «Голубой огонек»
виконати пісню Ігоря Ніколаєва на слова Валерія
Сауткіна «Програма телепередач на завтра», яка була
наступного змісту:
«Здравствуйте товарищи, начинаем программу
телепередач на завтра, на завтра.
Завтра вы увидите, то что никогда не видели, это
будет завтра, завтра. В девять часов «Золотой ключик»
короткометражный сюжет,
О том как спланировать лучше семейный бюджет.
От великого до смешного, один шах… Шахматную
школу собирает Авербах».
Приспів же висловлював очікування звичайних
людей, «крик душі»:
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня.
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас.
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня.
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас. (2 рази)
Це була вже своєрідна трансформація «panem et
circenses» – додалася вимога негайного вдоволення
потреб у інформаційно–розважальних ресурсах. Саме
зміна парадигми на більш мобільну, ось що мало стати
«новою концепцією». В межах СРСР для України це
було тільки першим етапом оновлення культурно–
історичної пам’яті: «…українське партійне керівництво
переоцінювало історичні постаті дуже обережно,
постійно оглядаючись на Москву. Під реабілітацію
підпадали, в основному, діячі радянського періоду,
але ті, хто виступав проти російського правління ще
за царату, як правило, ні. Тобто позитивне ставлення
до Росії, навіть царської, цінилось вище, ніж вірність
радянській владі… Перегляд постаті Леніна в
офіційній історіографії був під табу фактично до кінця
«перебудови», оскільки на ньому трималась легітимність
радянської влади. Офіційні історики в Україні, як і в
інших радянських республіках, всіляко намагались
довести, що сталінізм не був історично неминучим, що
він був відхиленням від «правильного» ленінізму»…
[8, с. 13].
Ми лише коротко окреслили історичні переду
мови та цифрові рішення феномену становлення
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відеохостингу (його роль і наповнення). В наступних
роботах сподіваємося подати більш широку палітру та
динаміку цих процесів.
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Modern tools for the preservation of cultural and historical
materials (the prerequisites for becoming)
The main factors of the renewal of digital technologies in the preservation of
cultural and historical material in Ukraine are analyzed. The relationship of various
digital solutions is investigated.
Keywords: Internet, cultural and historical memory, restructuring, video hosting.
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Міжпартійні чвари українського політікума
у царині міжнародних відносин
доби Директорії УНР
Розглядаються проблеми, пов’язані з зіткненням інтересів, цілей, завдань,
програм українських політичних партій з представниками урядових кіл України
на чолі у галузі зовнішньої політики доби Директорії УНР 1918–1919 рр.
Зовнішньополітичні вектори представників урядових кіл Директорії
УНР народжувалися не заздалегідь, виважено та вивірено, на основі чітких
політичних програм, а виникали зненацька як відповідь, часто запізніла, на ту
чи іншу дію зовнішніх або внутрішніх сил на якийсь момент. Відставання теорії
від практики, необхідність весь час наздоганяти чиюсь конкретну діяльність
не могли не завдати відчутних ударів по зовнішній політиці України, яка
перебувала в прямій залежності від діяльності політичних партій. У визначенні
ж конкретних кроків на міжнародній арені перевагу отримували ті, хто, не
маючи чіткої концепції, за своїм владним становищем міг реально впливати на
хід справ.
Метою дослідження є з’ясування специфіки побудови і виникнення
напрямків, векторів, теорій та концепцій стратегічного зовнішньополітичного
курсу України представниками державного проводу Директорії УНР 1918–
1920 років. Методами використаними при написанні статті стали: проблемно–
хронологічний та історично–порівняльний, структурно–системний метод, а
також метод аналізу та синтезу фактів і джерел.
Необхідно зазначити, що надто гострі суперечності в середині
окремих впливових політичних партій Директорії УНР, не кажучи вже
про разючу розбіжність поглядів тих сил, що орієнтувалися на Антанту,
Німеччину, Радянську Росію чи інші зовнішні чинники не дали можливості
викристалізуватися національному інтересу, не дозволили скластися
загальноприйнятним зовнішньополітичним пріоритетам України 1918–
1920 років.
Ключові слова: зовнішня політика, стратегічний курс, державний провід,
політичні партії.

Українські лідери доби визвольних змагань багато
часу віддавали вирішенню міжпартійних конфліктів,
що не давало їм змоги у повному обсязі займатися
першочерговими завданнями розбудови держави [1, с. 2].
Так, через ідеологічну ворожнечу фракцій, супереч
ливість програм українських соціалістичних партій
Трудовий Конгрес не вирішив основних питань
зовнішньої політики Директорії УНР. Ліве крило
соціалістів–революціонерів /боротьбистів/ і ліва фракція
соціал–демократичної партії вимагали, щоб Дирек
торія й уряд УНР прийняли радянську платформу і
шукали мирного співіснування з РСФРР на принципах
незалежності й суверенності. З іншого боку, більшість
делегатів VІ з’їзду УСДРП, який відбувся в Києві
9–12 січня 1919 року стояли на позиції демократії і
цілком відкидали будь–яку «радянську» систему.
Але одна з партійних фракцій УСДРП, так звана
«київська група», в яку входили А. Пісоцький,
М. Ткаченко, М. Драгомирецький, Ю. Мазуренко та
інші, стояла на тому, що українці повинні створити свою
незалежну республіку з владою рад та організацією
всього господарства на соціалістичній основі [2, с. 25].
Більшість делегатів конгресу відкинули проект
резолюції, запропонований «київською групою», 13 її
представники покинули конгрес, і розкол у партії, одній
з найвпливовіших в українській внутрішній та зовнішній
політиці, був остаточно довершений.
Дотримуючись засад демократії та парламентаризму
у внутрішній та зовнішній політиці, тобто беручи
приклад з держав Заходу, в той же час українські
соціалістичні партії характеризували Антанту взагалі,
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а Францію, зокрема, як оплот світової реакції, з якою
революційні демократи не мусять мати ніяких приязних
стосунків.
Слід зауважити, що зовнішньополітичні доктрини в
програмних документах українських політичних партій
тісно пов’язувалися з національною проблематикою, яка
істотно розрізнялася щодо позиції в цьому головному
для всіх партій питанні: тут і автономія України, і її
повна незалежність, і необхідність збереження статусу
України як штату Росії тощо.
Більша частина українських політичних партій
проблему зовнішньої політики пов’язувала не тільки з
вирішенням національного питання, а й з перемогою
ідеалів всесвітнього соціалізму. Так, на міжнародній
арені впливова УСДРП, в основу програми якої лягла
Ерфуртська програма німецьких соціал–демократів,
заявила про підтримку Соціалістичного Інтернаціоналу,
брала участь в його конгресах [3, с. 1].
Українська партія соціалістів–революціонерів визна
вала за необхідне боротися за такі міжнародні відно
сини, які:
1) якнайбільше сприяли розвиткові класової свідо
мості трудящих мас і їхній міжнародній солідарності;
2) відповідали соціалістичним принципам рівності
всіх націй перед Соціалістичним Інтернаціоналом та
праву кожної нації на самовизначення.
Партія соціалістів–федералістів вбачала розбудову
міжнародних відносин на принципах спільного життя
народів як «вільний з вільним, рівний з рівним».
На думку соціалістів–федералістів, реформована
держава повинна стати федерацією рівноправних
автономних національно–територіальних одиниць.
Протилежних поглядів щодо цієї проблеми дотриму
валися представники української партії самостійників–
соціалістів. На їхню думку, дійсність не дає зразків
федеративної держави, зв’язку народів, де б народи
жили між собою в рівності, де був би реалізований
принцип самовизначення націй [4, с. 131].
Українському народові, вважали самостійники–
соціалісти, вигідно бути в спілці з тими народами, які
хотіли б бути вільними, які мають змогу допомагати
один одному в справі гарантії спільної свободи.
Природним союзником України, на думку самостій
ників, могли стати Румунія, Туреччина, Болгарія, Греція,
Сербія, Чорногорія, країни Кавказу. Союзи ж з сильними
сусідніми народами для України небезпечні.
Міжпартійні суперечності призвели до розколу
в самій Директорії, і з 15 листопада 1919 року влада
перейшла виключно до С. Петлюри. У відозві Головного
отамана військ УНР до населення України зазначалося
про мир, «добре співжиття зі всіма народами світу
та зав’язання з ними торговельних зносин, щоб
забезпечити українське населення всім необхідним»
[5, с. 139].
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Inter–party quarrels of Ukrainian politics in the realm
of international relations of the UPR Directory era
The problems related to the collision of interests, goals, tasks, programs
of Ukrainian political parties with representatives of the governmental circles of
Ukraine headed by foreign policy during the period of the Directory of the UNR
1918–1919 are considered.
Foreign policy vectors of representatives of government circles of the Directory
of the UPR were not born beforehand, weighed and verified, on the basis of clear
political programs, but came unexpectedly in response, often belatedly, to an action
of external or internal forces at some point. Lagging theory from practice, the need
to catch up with someone’s specific activity all the time, could not but strike tangible
blows on Ukraine’s foreign policy, which was directly dependent on the activities of
political parties. In determining the concrete steps in the international arena, those
who, having no clear conception could, by their authority, really influence the course
of affairs, were given priority.
The purpose of the study is to elucidate the specifics of the construction and
appearance of directions, vectors, theories and concepts of the strategic foreign policy
course of Ukraine by representatives of the state leadership of the Directory of the UNR
of 1918–1920. The methods used to write the article were: problem–chronological and
historical–comparative, structural–system method, as well as a method for analyzing
and synthesizing facts and sources.
It should be noted that too sharp contradictions within certain influential political
parties of the Directory of the UPR, not to mention the striking divergence of views of
those forces that were oriented toward the Entente, Germany, Soviet Russia or other
external factors, made it impossible to crystallize national interests, prevented the
emergence of a generally accepted foreign policy Priorities of Ukraine in 1918–1920.
Keywords: foreign policy, strategic course, statesmen, political parties.
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On the question of the freedom
of the peoples of Bessarabia
The article deals with the life of the multinational people of Bessarabia, from the
beginning of the 20th century to the present day, through the prism of the consequences
of the revolutions of 1917, the Great Patriotic War and the disintegration of the USSR,
the change in Ukraine’s borders in connection with the events of the present.
The historical development of Bessarabia has its own distinctive features – the
selection of its freedom and independence; a heavy oppression of the oppressors,
which prompted the multinational people to protect their rights and dignity. Hereditary
tolerance and the desire to create is the defining trait of the peoples of Bessarabia.
The modern life of the peoples of the former Bessarabia within the borders of the
Ukrainian state is a new milestone in the historical path of development in the difficult
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conditions of the globalist policy of the neighboring states and the bloody aggression
of the Russian Federation against Ukraine.
Keywords: Bessarabia, intrigue, deception, violence, bloodshed, global politics,
sovereignty, freedom–loving people, aggression.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Bessarabia, as an independent territorial association of
various nationalities, repeatedly changed from Romania to
Russia from the end of the 18th century to the beginning
of the 20th century, being in the interim between these
historical events in the power of the Moldavian principality,
which in its turn led to prolonged oppression, violence,
humiliation and extermination of Bessarabia people. The
people of Bessarabia experienced the greatest cruelty from
the boyar Romania.
At the heart of the aggressive policy of boyar Romania
the intrigue of the Romanization of the freedom–loving
people under the rule of the political elite and the royal
court of Romania was exploited. For much of the historical
time span it will of the multinational people of Bessarabia
could not be realized due to a number of political, social
and economic developments. The ways of liberation of the
people must be elected by the people themselves through
the integrity and not a fake democracy. The problem is
that the loss of freedom of entire generations of people can
happen at any time of its historical way of development
and lead to a reduction of national consciousness and
national dignity of an entire people. Today, in the process
of radicalization of the world community, manifestations of
extremism and aggressive policy of foreign territories, the
leadership of the Russian Federation can lead to irreparable
consequences of the redistribution of territories of sovereign
states, the enslavement of peoples in the center of Europe.
The study of the fundamental historical works of
M. I. Meltyukhova «The Bessarabian question between
the world wars of 1917–1940» [6], A. I. Mikhailova «The
struggle of Bessarabia against the Romanian invaders» [7],
the memoirs of the descendants of the seers of the described
events, as well as modern materials of the historians
of Moldova and Ukraine, the Internet edition of the
«Moldavskie Vedomosti» [8] and the materials presented on
the websites of such authors as S. Skorik, G. Kukhaleishvili,
P. Shukshinov [5; 9; 14], which reflect the contemporary life
of the former Bessarabia within the borders of the Ukrainian
State, allowed through the prism of the historical events
of the 19th – early 20th centuries show the new events
and facts from the life of Bessarabia, as well as indicate
the main political–territorial problems of contemporary
Ukraine.
Methods for studying the topic under study were carried
out from the viewpoint of an integrated approach using
chronological, analytical and logical analysis of events.
The main purpose of the article is the triumph of the
historical truth of life and the struggle of the Bessarabians
for their independence and freedom; debunking false
speculation about the aspirations of the peoples of the
former Bessarabia to split off and create a separate state
outside the borders of Ukraine; to show the normalization of
relations with neighboring Romania today, where there were
certain differences in the issues of natural resources and
territories. At the heart of all these misunderstandings was
the echo of the legacy of boyar Romania, which was used
by certain nationalist circles and parties, and it was only
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thanks to the collective intelligence, good neighborliness
and joint mutually beneficial economic projects that many
negative phenomena were localized.
During the Russian–Turkish wars, Bessarabia was ruled
by a Moldovan divan, which was headed by the Russian
administration, which was subordinate to the commander–
in–chief of the Russian army. Based on the results of the
Bucharest peace treaty of 1812, Bessarabia was annexed to
Russia and in 1818 Bessarabia Region was formed on its
territory, and in 1873 – the province.
After Russia introduced troops to the Moldavian
principality in 1853, which further led to the Crimean War
and after the signing of the Treaty of Paris in 1856, which
ended this war, the southern part of the region, adjacent to
the Danube and the lower reaches of the Prut, became part
of the Moldavian principality, and Russia ceded Moldova
Cahul district towns Izmail and Bolgrad, which was founded
by General Inzov.
As a result of the unification of Moldova and Wallachia
in 1859, Southern Bessarabia became part of the new state
of Romania, and according to the decision set forth in the
Berlin Treaty of 1878, southern Bessarabia without the
delta of the Danube again moved to Russia, but soon after
the February 1917 revolution in Bessarabia, as in many
regions of Russia with a predominantly non–Russian
population, the national movement revived and, on the
model of the Ukrainian Central Rada, the regional national
parliament Sfatul Tarii was formed on November 21, 1917,
and after the October Revolution on December 15 1917 the
Moldavian Democratic Republic was proclaimed [1].
The desire of most of the nationalities to gain
independence and the desire for a new happy life
contributed to the entry of Bessarabia into the Moldovan
Democratic People’s Republic, but the policy of the
Romanian state was clearly projected to capture Bessarabia,
an intrigue was prepared under the guise of helping the
young republic (a profitable purchase of food), and further
proposals were made in obtaining a foreign loan, protecting
strategic facilities and putting things in order.
On December 7, 1917, under the guise of purchasing
food, several regiments of the Romanian army occupied
the village of Levo and nearby villages. The Chisinau
Revolutionary Committee cut off the way to the Romanian
military units by its militarized formations for further
advance into the borders of Bessarabia. At that time in the
young proclaimed Moldavian Democratic Republic, not
without the participation of Romania, looting, violence,
disobedience to authorities began. The internal political
struggle between the revolutionary–minded population
and the prosperous peasantry led to a fatal decision. On
December 28, 1917, Sfatul Tarii, initiated by the Peasant
faction, consisting of junior officer ranks and supported
by the chairman of the council, P. Erkhan, introduced
Romanian troops to combat riots, for protection of railways
and food stores. An important role in the adoption of this
decision was played by the promises of the attraction by the
Romanian administration of a profitable foreign loan for the
young republic.
Hiding behind his adherence to Great Russia, the
leadership of Sfatul Tariy became a path of betrayal and
deception. Even before the decision was taken on December
28, 1917, on December 20, 1917, officially asked the
Romanian authorities to send troops to Chisinau: «To the
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Minister of War of Romania. According to the decision
of the General Council of Directors of the Republic of
Moldova, we ask you to order an urgent dispatch to
Kishinev of the regiment of the Ardalyans ... Signatures:
Chairman of the Council P. Erkhan, General Director
I. Pelivan, General Director of the Interior V. Christie» [6].
Romania immediately responded to the appeal of the
top of the Moldovan Republic, sending the 11th Infantry
Division of General Brochtianu through Ungheni to
Chisinau. The massive intervention by the Romanian troops
of Bessarabia caused a widespread rebuff to the aggressor
of the poorest population and the revolutionary–minded
progressive intelligentsia. Speaking about the invasion of
Romanian troops in Bessarabia, we must admit that the
intervention was prepared in advance and was organized
simultaneously from the northern and southern borders of
the republic.
The revolutionary committees, which headed the
defense of the entire region, courageously fought for the
freedom and independence of the young republic with their
revolutionary detachments of sailors, workers and peasants.
The forces were not equal, it was impossible to resist the
military machine of Romania and the allied White Guard
army. Danube towvs of Bessarabia: Reni, Izmail, Vilkovo
were subjected to massive artillery bombardment, the ships
of the revolutionary flotilla, headed by the legendary sailor
Zheleznyak, moved to Vilkovo, where, with the support of
the local population, they enlarged their supplies with food
and drinking water and left for Odessa.
After a series of manipulations in Sfatul Tariyi with
the support of his agents, the Romanian authorities forced
the supreme body of the republic to accept the shameful
decision to join Bessarabia to the Royal Romania. The
information of that time in the central organ of Sfatul Ceriy,
the Izvestia newspaper, truthfully reflected the events that
were taking place: «But under the barrels of Romanian
machine guns, representatives of the peasant faction and
a group of ethnic minorities refused to vote for joining
Bessarabia to Romania» [1]. Enlightenment of the peasant
faction, came at the very last moment of the existence of
Sfatul Tariy.
In Bessarabia, the post of general commissioner
was established, the appointment to the post of ruler of
Bessarabia was received by General Voitian. On November
25, 1918 by order of the King of Romania was convened
an emergency session of Sfatul Tariy who decided to join
Bessarabia to Romania. At the time of joining, 2 million 393
thousand people lived in Bessarabia: Moldavians – 47.6%;
Ukrainians – 19.75%; Jews – 11.8%; Russians – 8%;
Bulgarians – 4.6%; Gagauz – 2.6%; The Germans – 2.3%.
Northern regions of Bessarabia were inhabited mostly by
the Ukrainian population, southern, especially the Danube
cities, – the Russian population, in the central part to the
southern borders were Moldovans. The history of the region
does not know a single event of national discord, internecine
nationalist speeches. At that time in Bessarabia, sympathy
for Russia prevailed, even the overthrow of the tsar and
the October Revolution could not worsen these sentiments.
The oppression of boyar Romania over the peoples only
increased the gravitation of Bessarabians to Russia.
Bessarabia massively began to leave the Russian population
and part of Ukrainians in the Soviet Republic, foreseeing the
impending adversity of the Romanian occupation.
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The enslavement and humiliation of the freedom–
loving people of Bessarabia intensified the revolutionary
mood among people. On January 18, 1919, an uprising
against the Romanian enslavers broke out in the Khotyn
district, organized by the National Union of Bessarabians
and the committee «In defense of Bessarabia». The main
requirement of the residents of Khotynsky Uyezd was the
accession to Russia and not the consent with the regime of
government by the local authorities of boyar Romania [7].
The Romanian occupiers sunk an uprising in the blood,
spared neither children nor women, mass executions in all
ten volosts of the Khotinsky county claimed the lives of 11
thousand people. In Bessarabia, the days of mass terror and
intimidation of the people came, and the tax policy began
to change dramatically. Peasants from the harvest of grain
left 30 poods of grain, the rest was seized as a tax. There
was introduced a tax on land, the tax was imposed on the
activities of the Danube fishermen. Master craftsmen barely
made ends meet – taxes exceeded the profits from the sale
of manufactured products.
The working day of the worker in production was up
to 12–14 hours, earnings per day were 60–70 lei, and a
kilogram of bread in the store cost 25 lei [7].
Many peasants left without land allotments, worked
for hire from wealthy peasants and landlords. Their work
was estimated at 15–20 lei with three meals a day, but
they worked from dawn to dusk. From the memoirs of the
manager of the affairs of the landowner Vasil Marinov,
Loshchinovka village in the past Karaklia: «For me there
were constant complaints of the landlord to the excessively
high expenses for the food of agricultural workers, he
demanded a reduction in the diet at least twice». Unbearable
work on the field in the summer heat had to be provided by
high–calorie food, which the manager V. Marinov also did,
including meat food in the workers’ food ration.
In public places, it was necessary to speak only in
Romanian, staying on the street after zero hours could
result in beating with a pullan (rubber truncheon). Any
explanation of the detainee was not taken into account by
the policeman and the detainees were severely punished.
No better situation in schools. According to the testimony
of S. I. Daki, a resident of Izmail: «Schoolchildren were
constantly beaten by teachers for the slightest fault: they
did not do their homework, did not answer at the board, –
immediately get a dozen strokes with the ruler on the hands.
My hands were constantly bruises and abrasions».
The freedom–loving people of Bessarabia opposed
Romanian expansion and cruel treatment of people,
which led to the Tatarbunar uprising, which began on
September 16, 1924, it swept the southern Danube villages.
Revolutionary moods reached Izmail, Kiliya and Vilkovo.
The Romanian authorities threw the border regiments
and the Danube flotilla of Admiral Gavrilescu, thereby
localizing the uprising in the borders of Tatarbunar, the
villages of Chishma and Nikolaevka. Regular Romanian
troops, transferred from Bolgrad and Izmail, the paramilitary
units of the German colonists, the prosperous peasantry, the
police, after three days of fierce battles, sunk the Tatarbunar
insurrection in the blood. Unarmed rebels tortured, burned
their villages. In the Tatarbunar, hundreds of defenseless
people were driven to the church fence and shot from
machine guns. Europe’s foremost forces condemned the
brutality of the Romanian authorities and demanded the trial
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of war criminals who took part in the killing of civilians,
which was reflected in A. Barbusse, a famous French
writer, public figure who wrote his historical novel «The
Executioners» on the basis of the Tatarbunary events [7; 6].
The destructive misanthropic policy of the Royal
Romanian government in Bessarabia led to a drop in
industrial production by half compared to the pre–war
level – the area under crops decreased by 100,000 hectares,
the fall in cereals was 57%, although before the war
Bessarabia supplied 10% of all grain produced Russia.
Having excellent pastures and a rich fodder base, the
Bessarabian meat and milk producers reached 50% of the
pre–war level, draft animals – horses for every 100 animals
had no more than 44% of the healthy stock [7].
It can be stated with certainty that the inhabitants
of Bessarabia, the arrival of the Soviet army after the
signing of the bilateral Molotov–Ribbentrop Treaty, was
perceived as the deliverance from Romanian oppression
and violence. The basis of this perception was formed by
good associations regarding free life in royal Russia. Of
course, the repressive machine of the USSR in 1940 and up
to the Great Patriotic War (WWII) did not manage to leave
its bloody trace in the souls and minds of the peoples of
multinational Bessarabia.
The Bessarabians were subjected to terrible and
inhumane trials by the regime of fascist Romania headed by
the henchman A. Hitler, Ion Antonescu. Mass extermination
of the Jewish population by criminals from the Gestapo
and the Cigarranis in Bessarabia deprived the lives of more
than 300 thousand people. The underground organizations
of the region saved from the true death of many Jewish
children and women, crossing them for the front line and
hiding them in Moldovan, Russian and Ukrainian families
in the occupied territory [8]. All Bessarabia was captured
by guerrilla and clandestine movement, 139 partisan
detachments and underground groups numbered about
1500 people by 1944, the number of internationalists in
these detachments was much higher, but in the open steppe
area, in the sophisticated investigation of the Romanian
and German gendarmerie of many patriots Liquidated.
Four hundred cars, dozens of echelons were destroyed by
Bessarabian avengers during the occupation period [10].
After the liberation of Bessarabia from the Nazi
invaders, the Sovietization processes, which were
interrupted by the war, were continued. In 1944–1945 the
deportation of Bessarabians began, to a greater extent it
affected the Bulgarian population, people were forcibly sent
to the so–called «Labor Front». We needed cheap labor to
restore the national economy after the Second World War.
According to the five–year plans for the development of the
USSR, factories, plants and mines in Siberia, Central Asia,
and Kazakhstan began to be built intensively. The process
of collectivization and dekulakization of wealthy peasants
was intensified, the latter being tried and deprived of liberty
for a long time [9]. In 1940–1941, 21885 people were
deported by the Soviet punitive organs, and by 1949 after
the liberation of Bessarabia the exiled were 35050 people,
so 56935 people were expelled from the towns and villages
of Soviet Bessarabia [13].
As we learned from the secret directives of the People’s
Commissariat for Internal Affairs (NKVD), traitors and
traitors to the homeland (USSR) were subject to immediate
liquidation. In Bessarabia, People’s Commissariat for
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Internal Affairs (NKVD) officers, who were subordinate
to Beria, guided by these documents, shot innocent
people. According to the testimony of one of the victims
V. T. Zinchenko and her neighbours, residents of the city of
Izmail, her father was unlawfully shot – a simple carpenter,
the breadwinner of five children. His wife and her friends
began to demand explanations from the authorities, they
wrote letters and sent dispatches to all state institutions to
review the case and punish the perpetrators. The authorities
responded with bloody punishment, – the People’s
Commissariat for Internal Affairs (NKVD) captain nicked
the mother of five girls with an ax, leaving the children
orphans.
1947 was the year of starvation for many residents of
Bessarabia. Historians of that time are inclined to believe
that hunger could be prevented by using an untapped
reserve of grain stored on elevators the withdrawal of grain
from peasants in 1944–1945. The authorities completely
devastated the peasant farms, and the famine of 1946 that
had begun was met with empty barns. There is no exact data
on the deaths of people from starvation, which is why this
figure is indicated in approximately 200 thousand human
lives.
Using slave labor and rigid obedience to the working
people of socialist legality, the economy and industry of
Bessarabia developed dynamically and rapidly for the first
time in the post–war decades. The totalitarian regime of
the USSR was a strangler of technical progress, complete
isolation from the outside world did not allow the use of
modern technologies and scientific developments in industry
and agriculture. The constant arms race and the maintenance
of the military bloc of the Warsaw Pact were an unbearable
burden for the country, all this led to an increasing shortage
of the commodity mass, a decline in living standards and
discontent among the population.
The fall of the state foundations of the USSR under
the influence of internal and external factors predetermined
the further development of Ukraine after becoming
an independent state. The primary document was the
Declaration on State Sovereignty of Ukraine of 16.07.1990,
where it was proclaimed that citizens of all nationalities are
the people of Ukraine and the created state is non–aligned
and further seeks neutrality. The Act of Proclamation of
Independence of Ukraine was adopted on August 24, 1991
[2].
As part of Ukraine as such, Bessarabia does not
exist, there is no fixation of territorial boundaries, there
is no autonomous sovereignty at the legislative level.
Such constitutional provisions are not and can not be in
a single and not divisible Ukraine. Unfortunately, there
are attempts to exit certain territories of modern Ukraine
from its composition, as a result of the redistribution of
state borders, which will lead to a redistribution of natural
resources between countries and the emergence of new
monopolies, which is why we have a military confrontation
over the territory of eastern Donbass and that already
destroyed the integrity of the borders of Ukraine, as well as
the loss of the Crimea peninsula, which greatly aggravated
the economic state of the country and brought it out of
political balance, led to huge losses among the peaceful
not to mention the decline of the country’s economy. This
situation can be further exacerbated if this process is picked
up by countries that historically included the annexed lands

23

Випуск 121

to Ukraine, or they themselves will announce their decision
to withdraw from the territorial integrity of the Ukrainian
state, which will lead to military action in most of the
country.
At present, the echoes of boyar Romania find their
manifestations in the great–power globalistic policy of
certain radical parties in Romania, where the ideology of
the «Great Romania» is based on their ideology. The views
of these politicians consist in the need for Romania to join
the lands from Transnistria to the Lower Danube region of
Ukraine.
The constant redistribution of the drainage of the
Kiliyskaya Gyro by a flow control dam to its Georgievsky
sleeve in the Izmailsky Chatal area led to the ecological
disaster of the Danube lakes of Ukraine, the penetrating
depths of the Ukrainian channel of the Danube River were
reduced. For this reason, there was a change in the course
of the river, which left two Ukrainian islands aside from the
fairway: Maikan and Ermakov, which immediately became
the object of the Romanian side’s claim. Attempts to cajole
the Romanian neighbours by the conciliatory policy of the
Ukrainian leadership to the detriment of their own interests
did not have any success, in fact, we refused further
litigation over the oil and gas shelf in the economic zone of
Ukraine – the Zmeiny Island, having lost significant natural
resources. Until 2014, Ukrainian ships were not handled
in the ports of Romania, these discriminatory actions were
carried out by Romania in order to close the Ukrainian
navigable canal «Bystroe», connecting the Danube with the
Black Sea [5].
Many globalistic aspirations of the Romanian side
managed to be localized due to the tolerant policy of the
EU. The joint Ukrainian–Romanian project of the Orlovka–
Isakcha ferry crossing with the financial support of the
EU and the restoration of the Berezino–Bessarabeasca
(Moldova) railway line with the connection of the ports
of Reni and Galati (Romania) and access to the European
railways radically changed the relations of our countries in
Constructive good neighbourly undertakings [11; 12].
The continuing bloodshed in the East of Ukraine with
the direct participation of the Russian Federation is the most
dangerous in the modern history of Ukraine. The plans of
the Russian aggressor, which he does not hide, are aimed
at the rejection of Ukrainian territories. The desire to create
Bessarabian autonomy under Russia’s protectorate was
successfully suppressed by the special services of Ukraine
in May 2015. The plan provided for the organization of an
uprising in Odessa and the treatment of the rebels (agents
of the Federal Security Service and traitors) to help the
«fraternal people», which the 14th Russian army stationed
in Transnistria should provide. Thanks to the successful and
timely actions of the Security Service of Ukraine (SBU), the
attempt of the insurrection was failed [3; 14].
Proceeding from the above, it is possible to draw
certain conclusions: new directions in the study of
historical events in the life of the people of Bessarabia
as a multinational association in the struggle for their
freedom and independence require a profound analysis and
narration of the historical truth, in connection with current
events occurring on the territory of Ukraine, with the aim
of avoiding repetition of events of past centuries, which
determines the relevance of further study of the proposed
topic.

24

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

The globalization of neighbouring states and their desire
to enslave Bessarabia for several centuries has its political
and economic prerequisites. The essence of the issue
raised is to understand the historical lessons learned by the
multinational people of Bessarabia.
The people’s striving for freedom and independence
is his life position. On the example of the people of
Bessarabia and modern Ukraine in this article, scientific
research was carried out on the difficult historical path of
the multinational people living in the south of Ukraine
and Moldova. The authors of the article tried to show the
intrigue and deception of any power holding the people in
obedience. On the historical way under investigation, the
people’s wishes are really seen to emerge from the yoke
of violence and to establish true democracy. Unfortunately,
the hopes of the people did not materialize even today – an
oligarchic clan state created unbelief and uncertainty in the
future. Therefore, our way lies through the understanding
of true freedom as a subtle substance of the ineradicable
feeling of every freedom–loving people. The peoples of
the former Bessarabia in the united family of the Ukrainian
state are going through their hard historical way with
the firm conviction of their happy future in the unity and
brotherhood of the peoples of Ukraine.
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До питання щодо волевиявлення народів Бессарабії
Проаналізовано життя багатонаціонального народу Бессарабії,
починаючи з початку 20 століття і до сьогодення крізь призму наслідків
революцій 1917 року, Великої вітчизняної війни і розпаду СРСР, зміною кордонів
України у зв’язку з подіями теперішнього часу. Історичний розвиток Бессарабії
має свої відмінні риси – виборювання своєї свободи та незалежності, тяжкий
гніт поневолювачів, який підняв багатонаціональний народ на захист своїх прав
та гідності. Спадкова толерантність та прагнення творити – визначальна
риса народів Бессарабії. Сучасне життя народів колишньої Бессарабії в межах
української держави – нова віха історичного шляху розвитку в непростих
умовах глобалістської політики суміжних держав та кривавої агресії Російської
Федерації проти України.
Ключові слова: Бессарабія, інтрига, обман, насильство, кровопролиття,
глобалістська політика, суверенітет, волелюбний народ, агресія.
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Особливості повоєнного розвитку
кінематографу в УРСР (1945–1955 рр.)
Проаналізовано становище та особливості розвитку радянського
кінематографу в УРСР у перше повоєнне десятиліття 1945–1955 років крізь
призму партійно–державних заходів в галузі кіно. Основна увага в дослідженні
приділяється локальним ознакам розвитку кіномистецтва в Радянській Україні,
з урахуванням впливу радянської ідеології на організаційне оформлення, фінансові
та матеріально–технічні підвалини функціонування системи українського
кінематографу. Аналіз процесів проводиться в контексті політичних та
соціально–економічних перетворень в радянській Україні у 1945–1955–х рр. В
процесі дослідження встановлено, що розвиток українського кінематографу в
середині 1940–х – середині 1950–х років, відбувався під активним політичним
впливом радянської ідеології, а також адміністративно–репресивного апарату
на суспільно–політичне та культурне життя. Після завершення Другої світової
війни розпочалися відбудовчі процеси, зокрема, у секторі кіновиробництва,
водночас, вони супроводжувалися відновленням загального курсу на побудову
комунізму. Автором прослідковуються і значні проблеми в галузі, які полягали
у відсутності самостійності від центру, існуванні явища заідеологізованості,
що дозволяють говорити про існування гальмівних факторів розвитку
національного кіномистецтва.
Ключові слова: кінематограф, кіновиробництво, кіномистецтво,
пропаганда, радянська ідеологія, відбудовчі процеси, мобілізація суспільства.

Цінність українського кіно як джерела дослідження
історії, полягає у тому, що воно є чітким і дещо
узагальненим відображенням суспільно–політичних,
ідейних та культурних процесів, що панували в
середовищі українського народу на момент його
творення. Однак значення кінематографу для митця
і споживача ніколи не було однозначним, так само,
завжди відчувається різниця між національним кіно
мистецтвом та загальносоюзними картинами, в яких
примат ідеології був суттєвішим за визначенням.
Важливе значення для дослідників вітчизняної
історії має український кінематограф першого
післявоєнного десятиліття після закінчення ІІ Світової
війни. Труднощі, пов’язані з вивченням цього періоду
полягають у необхідності дослідження значного
пласту радянської історіографії та кінокритики у дусі
марксистсько–ленінської ідеології, що порівняно часто
обмежена висвітленням вузьких аспектів розважального
характеру та практичного значення українського
радянського кіно, як інструменту «виховання мас
трудящих».
Процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві,
потребують використання історичного досвіду. Так,
вивчення державної політики в галузі кінематографії в
середині 1940–х – 1950–х рр. актуалізується загальною
зміною підходів до оцінки подій післявоєнного
десятиріччя. Підвищена увага до соціальної історії
України також зумовлює важливість вивчення кіно,
оскільки воно є прикладом візуалізації повсякденного
життя радянської людини 1940–х – 1950–х років [4,
с. 210].
З одного боку, особлива у тогочасному світі модель
кінематографічної індустрії дозволила їй нагромадити
величезний технічний потенціал, зосередити ледь не
унікальні за своєю кількістю і якістю технічні кадри, що
не поступалися за своїм фаховим рівнем відповідним
цехам зарубіжного кіно. З іншого боку, тоталітарна
система прагнула використати весь цей потенціал
виключно для своїх політичних цілей та амбіцій. Як
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в роки Другої світової війни, так і після, кінематограф
виконував в першу чергу ідеологічні завдання воєнної
доби.
Потреба дослідження пропагандистської діяльності
кіностудій у середині 1940–х – 1950–х роках з’являється
внаслідок усвідомлення опосередкованого негативного
впливу ідеологічного фактора на свідомість населення
УРСР. Історики та науковці радянського часу
висвітлювали основні етапи розвитку кіно, як такого,
що відіграло велику роль у справі «соціалістичного
виховання мас», у здійсненні «своєї виховної функції».
Фактично об’єктивної історіографії з проблематики
розвитку українського кінематографа у роки середини
1940–х – 1950–х рр. не багато, тим часом потреба в
дослідженні національних особливостей післявоєнного
культурного розвитку є нагальною, адже нові історичні
умови, в яких нині перебуває суспільство незалежної
України, вимагають вироблення основоположних
засад його розвитку на перспективу. На заваді
стоять, насамперед, відчутні впливи колишньої
заідеологізованої історіографії, позбавленої, по суті,
найголовнішого – повноцінної наукової концепції,
засад адекватного відображення дійсності й тлумачення
основних віх розвитку кінематографу України у
передвоєнний та воєнний періоди [1, с. 167]. До того ж,
перебуваючи в процесі війни та під впливом іноземної
пропаганди сьогодні, Україна ще не виробила чіткої
стратегії відходу від ідеологічних впливів агресора.
Тож, предметом даного дослідження виступають
ідейно–політичні, культурні та суспільні засади
післявоєнної відбудови в галузі кінематографу, а
також форми та методи діяльності радянської влади у
сфері організації управління кінематографом, а також
її взаємовідносини з кінематографістами, вплив на
суспільство за допомогою кіно в середині 1940–х –
1950–х років.
Мета
роботи
–
проаналізувати
державно–
партійні заходи направлені на післявоєнну відбудову
галузі кіномистецтва та кінематографу, їх вплив на
організаційне оформлення, фінансові та матеріально–
технічні підвалини функціонування системи україн
ського кіно в контексті політичних та соціально–
економічних перетворень в радянській Україні в
середині 1940–х – 1950–х років. Відповідно до мети
були поставлені наступні завдання: проаналізувати
головні напрямки та умови розвитку українського
кінематографу в середині 1940–х – 1950–х рр.;
висвітлити основні теми та сюжети, які втілювали
кінорежисери УРСР у своїх роботах; розкрити основні
труднощі та проблеми діяльності кіностудій УРСР
в середині 1940–х – 1950–х рр.; дослідити систему
державного управління кінематографом радянської
України; вивчити вплив кіномистецтва на українське
суспільство.
Перш за все варто зауважити, що в тій чи іншій мірі
українське радянське кіномистецтво за період радянської
влади в Україні перебувало під впливом і контролем
органів ідейної і політичної цензури. Тож, сьогодні
основну увагу варто було б звернути на політико–
ідеологічні аспекти радянського кіномистецтва, як
визначальні, адже відомо, що кіноіндустрія в умовах
тоталітарного режиму поряд із розважальною функцією
несла ще одну – політичну, і досить швидко вона стала
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засобом радянізації. У прагненні встановити тотальний
контроль над усіма сферами культурного життя
ідеологічно–репресивна машина інтенсивно працювала
над ретельним відбором тематики фільмів, їх жанру,
акторського складу, усієї естетичної та ідеологічної
фактури.
Так, 1945–1955 рр. у сфері кінематографу відзначені
великою кількістю внутрішніх подій, інтенсивністю і
різноманітністю ідеологічного життя. У кіномистецтві,
як і в інших сферах творчої діяльності помітно зростала
активна виховна, перетворювальна роль комуністичної
ідеології, перебудованої на позиціях народу–переможця,
підвищувалися також вимоги щодо якості художніх
творів. В результаті здійснення заходів щодо
посилення ідеологічної роботи в українському кіно,
зрештою, відбулися серйозні якісні зміни. Відбувалося
урізноманітнення тематики художніх фільмів. Поряд
з темами про Другу світову війну систематично
розроблялись проблеми мирного господарського будів
ництва, що актуалізувались життєвими реаліями
тогочасного життя та потребою в ідейній мобілізації
радянського суспільства.
У кращих творах того часу удосконалювалися
прийоми художнього відтворення життя; драматурги,
режисери, актори більш повно і переконливо показували
істотні явища дійсності. Їх мистецтво звільнилось від
пишномовства, перебільшеного ораторського пафосу,
що характеризувало багато українських фільмів воєнних
і довоєнних років. Творчі зусилля майстрів кіно тепер
все більше зосереджувались на тому, щоб розкрити
багатий, складний духовний світ радянського позитив
ного героя.
У перше повоєнне десятиліття українське кіно ще
тісніше об’єдналось з іншими видами мистецтва та
літературою. Як і в попередні роки своєї історії воно,
звичайно, розв’язувало завдання, висунуті радянськими
ідеологемами про революційне перетворення світу
та практику соціалістичного будівництва, але у
післявоєнний період кіномистецтво стало виразником
усіх тонкощів життя радянських людей.
Перед війною мали місце помітні відступи в бік
від генеральної мети кіномистецтва – репрезентації
радянського способу життя, ухили від неї у вигляді
«шкіл» та «напрямків» сприймалися критично і навіть
вважалися ворожими соціалістичному реалізмові.
Кінематограф здебільшого був мистецтвом, що
протистоїть іншим видам художньої творчості. Все це
перешкоджало більш тісному зближенню кіно з іншими
видами мистецтва. Зрозуміло, можна знайти мотиви,
спільні як для фільмів, так і для творів живопису,
театру, поезії, прози тих вже віддалених років, але при
уважному порівнянні вони виявляться незрівнянно
слабшими ніж ті, що спостерігаються у післявоєнну
добу. А окремі оригінальні фільми в певному розумінні
навіть посилювали відокремлене становище кіно щодо
інших видів мистецтва.
Різка зміна у вказаному становищі намітилась
власне після Другої світової війни. Коли над Україною
нависла небезпека нацистського поневолення, українське
кіномистецтво, так само, як кіно інших народів що
входили до СРСР, всі свої зусилля направило на те,
щоб у художніх образах втілити патріотичне піднесення
радянських людей, сприяючи цим мобілізації їх
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моральних сил для подальших відбудовчих процесів. Ця
мета міцно об’єднувала все радянське мистецтво.
З’являлися також і нові виклики, пов’язані появою
інновацій та нових мирних технологій. Проблема
художнього освоєння кольорового кіно, яка стала
в Україні актуальною саме після війни, в останні
роки першого післявоєнного десятиліття, могла бути
успішно розв’язана завдяки вивченню живопису, його
величезного досвіду. Для того, щоб добре володіти
кольоровою характеристикою як тонким різноманітним,
надзвичайно дійовим художнім засобом, майстри кіно
повинні були уяснити значення колориту, колірної гами
та інших подібних нових речей, розуміти як вчить
спадщина великих живописців. Надзвичайно показовим
було те, коли режисери, оператори, художники прагнули
серйозно оволодіти цим, адже їх мистецтво разюче
відрізнялося від художньої творчості.
Слід зазначити, що українське кіномистецтво у
1945–1955 рр. не створило кольорових художніх фільмів
хоч якоюсь мірою цікавих у вказаному відношенні.
Виняток становить лише «Тарас Шевченко».
Водночас, кінематограф не обмежився запозичен
нями з інших видів мистецтва. Не менш щедрий
вплив він справив на ті галузі, з яких було взято
чимало технік, методик та естетичного багатства [2,
с. 23–24]. Загальновідомо, наприклад, що художнє
мислення письменника або режисера театру надає
перевагу лаконічним формам зображення, насиченості
дії подіями, бурхливому її перебігу. Замість широких
описів і роздумів з’являються конкретні вчинки, що
розкривають психологію персонажів. В театральному
спектаклі також виникають не тільки «монтажне
дроблення» сюжету п’єси на дрібні, навіть найдрібніші
сценки і картинки, які прискорюють темп розвитку
дії, але й застосовується інші прийоми невідомі
раніше театрові. Подібні зміни в літературі і мистецтві
породжені багатьма причинами, в числі останніх не
можна не бачити величезного впливу кінематографії.
У 1945–1955 рр. значно зростає роль радянської
науки. Відчутний її вплив і в галузі кіно. Так,
постановка фільму «Тарас Шевченко» стала можли
вою в значній мірі завдяки успіхам української
радянської історичної науки і літературознавства.
Саме представники цих наук уважно дослідили факти
і обставини, зв’язані з життям і творчою діяльністю
поета, саме вони сприяли виробленню правильної
загальної концепції його творчої біографії. Плоди
Їх зусиль безумовно допомогли режисеру фільму в
його художньому трактуванні образу Шевченка [2,
с. 58–59]. Отже, як у цьому, так і в багатьох інших
випадках наука збагачувала зміст кіномистецтва,
допомагала йому в зміцненні його на ґрунті об’єктивної
дійсності.
Відзначені позитивні факти не закривають тіньових
сторін українського кіномистецтва. Найсерйознішим
недоліком його була мистецька пропаганда культу особи
Й. В. Сталіна. В ряді фільмів, присвячених головним
чином колгоспному селу, дійсність зображувалась у
прикрашеному і підправленому вигляді, реальні супе
речності життя замовчувалися, боротьба за «побудову
комунізму» показувалась як найважливіша справа, мета
і моральне мірило для громадян. В результаті такі твори
справляли мобілізуючий вплив на глядачів, і зрештою
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не мали нічого спільного із справжнім призначенням
мистецтва [5, с. 407–410].
Розширення виробництва, яке почалося з 1952 р.,
не супроводжується помітним якісним поліпшенням
українського кіно. А отже, ідейно–творчий рівень
українського кіномистецтва залишав бажати кращого.
Зрештою, радянська політика в галузі кіно, з одного
боку, сприяла культурним прагненням українців, з
іншого, була активним чинником русифікації, ідеологіч
ного впливу та морально–психологічної мобілізації
суспільства для проведення інтенсивних відбудовчих
процесів.
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Features of development of cinematography
in the Soviet Ukraine after World War II (1945–1955)
The article analyzes the situation and features of Soviet cinema in the Soviet
Ukraine in the first postwar decade 1945–1955 of years. We explaine it through the
prism of party–state activities in the branch of cinema. Special attention is paid to
the local features of the development of the cinema in the Soviet Ukraine, moreover,
we consider the influence of Soviet ideology on institutionalization, financial and
logistical basics of functioning of Ukrainian cinematographic art. The analysis of the
processes is done in the context of political and socio–economic reforms in the Soviet
Ukraine in 1945–1955. The study found that the development of the Ukrainian cinema
in the mid–1940s – mid–1950s was taking place in the situation of active political
influence of ideology as well as administrative and repressive apparatus on the socio–
political and cultural life. Rebuilding which began after World War II was particularly
in the field of film production, in the same time, it was a new wave of the general policy
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of building communism. The author traces some significant shortcomings, as like
lack of independence from the center, the phenomenon of the dominance of ideology
in the industry that allows us to suggest the existence of factors that hindered the
development of national cinema.
Keywords: cinematography, film production, cinematographic art, propaganda,
Soviet ideology, reconstruction processes, mobilization of society.
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Період найвищої активності
в діяльності наукової школи
М. В. Довнар–Запольського (1911–1915)
Ця стаття присвячена найбільш інтенсивному періоду функціонування
наукової школи. При написанні роботи використовувалися проблемно–
хронологічний, порівняльно–історичний, ретроспективний, системного аналізу
та синтезу методи.
У 1913 році історико–етнографічний гурток відсвяткував своє
десятиріччя. На урочистому засіданні було прийнято рішення відзначити
річницю утворення гуртка випуском ювілейного збірника статей, присвяченого
М. В. Довнар–Запольському.
Для київської школи економічної історії потреба друкувати результати
своїх досліджень стала доволі нагальною, оскільки її наукова продуктивність
значно зросла. М. В. Довнар–Запольському вдалося домогтися від Міністерства
освіти щорічної субсидії на друк праць.
У травні 1913 року вийшов перший збірник статей гуртка. Повна назва
друкованого органу гуртка була «Сборник статей членов Студенческого
Историко–Этнографического кружка при Университете Св. Владимира под
руководством проф. М. В. Довнар–Запольского», скорочена назва «Сборник
статей». Перший збірник був цілком присвячений економічній та соціальній
історії Росії XVI – XVII ст.
Ця подія позитивно вплинула на наукову продуктивність гуртка. Після
першого випуску «Сборника статей» в досить короткі строки почали
готуватися до друку інші випуски.
Значно посилилась підготовка нової генерації вчених історико–економічної
школи внаслідок кадрових змін що відбулися на кафедрі російської історії.
Викладачами Університету св. Володимира стали учні М. В. Довнар–
Запольського: Є. Д. Сташевський, П. П. Смірнов, Б. Г. Курц, Н. Д. Полонська,
Г. А. Максимович.
Підбиваючи певні підсумки діяльності гуртка М. В. Довнар–Запольський
в 1915 році писав, що його учні студенти та професорські стипендіати на
друкували більше п’ятдесяти наукових робіт і що головним завданням історико–
етнографічного гуртка була розробка найбільш складних і не розроблених
історії господарства та соціальної історії Московського періоду.
Ключові слова: київська школа економічної історії М. В. Довнар–
Запольського, київська історико–економічна школа М. В. Довнар–
Запольського, Університет св. Володимира, історико–етнографічний гурток,
С. І. Михальченко.

Нові геополітичні реалії роблять одні дослідження
більш актуальними інші менш, змінюється тематика
наукових досліджень, однак минуле історичної
науки, на нашу думку, завжди буде привертати увагу
вчених. Теоретичні дослідження не настільки цікаві
читачу, проте їх актуальність є менш залежною від
впливу часу і змін царині політики. Київська школа
економічної історії одна з небагатьох наукових шкіл
що працювали на ниві історичної науки в кінці 19 на
початку 20 століття. Її історія це одна з сторінок
минулого української історіографії. Актуальність
тематики підвищує складність терміну наукова школа
в історичній науці. Кожне нове дослідження наукової
школи створює умови для подальших більш широких
теоретичних узагальнень. Крім того більшість вчених
київської історико–економічної школи в подальшому
стали жертвами сталінських репресій, про них майже не
писали в радянський час. Цю інформаційну лакуну слід
заповнювати новими і новими дослідженнями.
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Серед сучасних істориків київську школи еконо
мічної історії вивчать вчені України, Білорусі,
Росії. Значний поступ в дослідженні школи загалом
пов’язаний з доробком російського вченого С. І. Михаль
ченка [17; 18]. Він розглядав київську історико–
економічну школу як одне з поколінь київської школи
істориків. Важливе значення для історіографії мають
дослідження присвячені окремим представникам школи
І. В. Верби [3] та І. Б. Матяш [16]. Нашим завданням
є розповісти про найбільш плідний етап в діяльності
київської школи економічної історії М. В. Довнар–
Запольського.
Початковий період діяльності київської історико–
економічної школи був надзвичайно важливим,
фактично те що було реалізовано в перше десятиріччя
діяльності історико–етнографічного гуртка власне і
зробило можливим існування такого явища як київська
історико–економічна школа М. В. Довнар–Запольського.
Але все це було лише своєрідною підготовкою до часу
найвищої активності в діяльності київської історико–
економічної школи.
Влітку 1911 р. в Новгороді відбувся XV Археоло
гічний З’їзд. На цей з’їзд з Києва відправились дві
групи учнів М. В. Довнар–Запольського. Перша –
екскурсанти з членів гуртка (студенти університету)
та кілька слухачок Київських жіночих курсів з числа
гостей гуртка [21, с. 12]. В Новгороді екскурсанти
познайомились із старожитностями, були присутніми
на засіданнях з’їзду [9, арк. 25]. Зокрема, вони
оглянули Спасо–Нередицьку церкву, Новгородський
Кремль, Софійський собор, міський музей, а також
комітет з’їзду організував огляд двох монастирів
Антонієвого та Юрієва [21, с. 13–14, 21–22]. Для
цієї групи представників гуртка відвідини Новгорода
були цілком успішними: крім багатої екскурсійної
програми на засіданнях з’їзду вони познайомились з
новими напрацюваннями російських вчених в історії,
етнографії, археології та інших суміжних дисциплінах.
Але ще більш вдалим вояж до Новгорода виявився
для іншої групи учнів Митрофана Вікторовича, яка
складалася переважно з професорських стипендіатів
Університету св. Володимира. Вони вже безпосередньо
брали участь в цьому науковому форумі і виголосили
ряд доповідей: А. М. Гнєвушев «Дворцовая выть в
Новгородской земле», Б. Г. Курц «Иоганн де Родес
и его донесения о Московском государстве» та
«Кильбургер и его сочинение о русской торговле во
второй половине XVII в.», Є. Д. Сташевський «Пятина
142 г. и торги и промыслы Московского государства»,
Н. Д. Полонська «Черты быта крепостных крестьян
по данным вотчинного архива князей Куракиных и
Чичериных» та «О древнейших старо–русских церквах»
[21, с. 18–21]. Згодом за результатами з’їзду було
зазначено що особливо привернули до себе увагу молоді
київські науковці, що працюють під керівництвом
проф. М. В. Довнар–Запольського над розробкою нових
архівних матеріалів з історії економічного побуту
Московської Русі. Тоді заговорили про нову школу
істориків–економістів [3, с. 43–44].
У 1911 році гуртківці заснували музей [5, арк. 1–3].
Його колекція складалася як з пожертв членів гуртка
так і сторонніх осіб. Наглядав за музеєм С. П. Вельмін
[27, с. 183]. Вже через рік постало питання про його
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розширення. Університет надав музею більш зручну
аудиторію та виділив кошти на купівлю шафи і двох
вітрин для зберігання монет і старовинних грамот [5,
арк. 1–3].
Наприкінці 1912/13 навчального року гурток у
зв’язку з наближенням десятиріччя своєї діяльності
утворив комісію для організації відзначення цієї дати
[27, с. 178]. Святкування вдалося і стало приводом
для того, щоб підвести певні підсумки діяльності.
30 вересня 1913 року, о восьмій годині вечора, в
X аудиторії Київського Комерційного інституту (дирек
тором якого був Довнар–Запольський) відбулося
урочисте засідання [30, арк. 3]. На ньому були
присутні декан історико–філологічного факультету
професор М. М. Бубнов, професор І. В. Шаровольский,
приват–доценти В. П. Клінгер и В. А. Розов, а також
бібліотекар університету В. О. Кордт. До дня свого
десятиріччя гурток отримав кілька вітальних телеграм,
серед них було й поздоровлення від міністра освіти
Л. А. Кассо [27, с. 181]. На урочистому засіданні
було прочитано звіт про десятирічну діяльність
гуртка, й зроблено повідомлення Є. Д. Сташевського:
«К вопросу о стоимости воеводского управления
на севере в XVIII в.», а П. П. Смірнов поділився з
присутніми спогадами про виникнення історико–
етнографічного гуртка [7, арк. 62]. Крім того, було
прийнято рішення відзначити річницю утворення гуртка
випуском ювілейного збірника статей, присвяченого
М. В. Довнар–Запольському [27, с. 181].
До свого десятиріччя історико–етнографічний
гурток підійшов маючи неабиякі успіхи. За десять років
діяльності гуртка відбулося 64 засідання, через гурток
пройшло більше ста студентів. Чимало з них отримали
досвід роботи з архівними матеріалами в сховищах
Москви, Санкт–Петербургу, Києва, Катеринослава [1,
с. 383–389]. Це дало привід не лише для святкових
заходів, але й для підняття нарешті питання про
організацію гуртком власного друкованого органа.
Такий крок мав досить серйозні передумови. До цього
часу члени гуртка публікували свої статті частіше
за все в «Университетских Известиях» – загально
університетському виданні, де друкувалися всі вчені
Університету св. Володимира. Але штат університету,
відповідно і наукова активність невпинно зростали.
На 1911 рік об’єм однієї книги «Университетских
Известий» порівняно з кінцем XIX століття зріс з 10–
12 друкованих аркушів до 25–30, і не дивлячись на це
редакція була переповнена матеріалами [24, с. 102].
Рада університету була змушена вжити заходи що
мали зменшити навантаження на редакцію. Зокрема
вона постановила: «Придерживаться строго тех же
правил 5 января 1879 года в отношении того, чтобы в
«Известиях» печатались сочинения и диссертации лиц,
принадлежащих к составу университета и те сочинения
студентов, которые удостоены награды золотой медалью
и признаны факультетами, заслуживающими помещения
на страницах «Известий»» [24, с. 106]. Але навіть
з публікацією медальних робіт виникали проблеми
з огляду на те, що затримувався друк дисертацій
роботам студентів доводилося довго чекати своєї
черги. Коли та надходила доводилося скорочувати
чи самі роботи, чи додатки до них, чи взагалі не
друкувати додатки [25, с. 133]. А останнє було просто
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неможливим оскільки особливістю історичної школи
М. В. Довнар–Запольского є ґрунтовне використання
історико–статистичного
методу,
і
як
результат
численні статистичні таблиці органічно доповнювали
дослідження. Обмеження друку в «Университетских
Известиях» ще сильніше било по гуртку з огляду на
те, що Києві не було інших видань де можна було б
друкувати роботи студентів [25, с. 133].
Для київської школи економічної історії потреба
друкувати результати своїх досліджень стала доволі
нагальною, оскільки її наукова продуктивність
значно зросла. Зокрема, в 1913 році М. В. Довнар–
Запольський пише: «… и последними 2 – 3 годами
я особенно дорожу, как такими, которые привели
меня и моих учеников к наиболее важным научным
результатам» [15, с. 401]. Він змушений був звернутися
до Ради університету з доповідною запискою 29 травня
1913 року [25, с. 128]. Митрофан Вікторович розповів,
що члени гуртка надрукували 21 найменування книг
і статей, 53 такі роботи надрукували його учні що
закінчили Університет св. Володимира. Крім того він
зазначив: «В настоящее время совершенно закончены и
частью могут быть сданы в печать девять студенческих
работ, из которых три представляют собой обширные
изследования, в значительной части, основанные на
архивном материале. Две довольно обширныя работы
уже мною одобрены к печати и заканчиваются авторами
их; на будущее время предположен ряд работ, для
выполнения которых некоторые студенты этим летом
отправляются в архивы» [25, с. 132]. Отже, гурток мав
безперечні успіхи, які варті були того щоб Рада звернула
на нього увагу. Окрім того в гуртку накопичились
студентські наукові роботи, які досить важко було
надрукувати в Києві. Рада університету підтримала
М. В. Довнар–Запольского і в свою чергу звернулася до
Міністра освіти виділити тисячу рублів на друк робіт
що накопичились і п’ятсот рублів виділяти щорічно [25,
с. 128].
Слід було чекати відповіді Міністерства освіти, але
гуртківці не стали цього робити. В травні 1913 року
вийшов перший збірник статей гуртка [21, с. 389].
Тобто ще до звернення М. В. Довнар–Запольского до
Ради університету. Повна назва друкованого органу
гуртка була «Сборник статей членов Студенческого
Историко–Этнографического кружка при Университете
Св. Владимира под руководством проф. М. В. Довнар–
Запольского», скорочена назва «Сборник статей». В
перший випуск «Сборника статей» увійшли роботи:
П. В. Орлова «Пришлые рабочие в Москве в XVII в.»,
Д. Н. Богородицкого «Очерк торговли Нижнего–
Новгорода за XVI – XVII вв.», А. М. Гнєвушева
«Новгородская выть в землях дворцовых в XVII в.»,
М. Ф. Яницького «Торговля пушным товаром в XVII в.»,
С. Г. Коломинского «Торговля солью на Руси в XVI –
XVII вв. и общее состояние соляных промыслов в
указанный период времени» [28]. Перший збірник був
цілком присвячений економічній та соціальній історії
Росії XVI – XVII ст.
Міністерство народної освіти з розумінням поста
вилось до аргументів Митрофана Вікторовича і
призначило гуртку субсидію в 500 рублів на рік,
й погодилося передати тисячу [6, арк. 1]. Це була
надзвичайно важлива подія для членів гуртка, тепер
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була можливість регулярно друкувати їх роботи. В
Києві подібні асигнування отримувало ще Історичне
товариство Нестора літописця (а саме 800 рублів
щорічно), але воно мало 176 членів станом на 1913 рік
[13, с. 27], крім того до нього входили переважно далеко
не початківці, як у гуртку.
Ця подія позитивно вплинула на наукову продук
тивність гуртка. Після першого випуску «Сборника
статей» в досить короткі строки почали готуватися
до друку інші випуски. Всі книги «Сборника
статей» можна поділити на дві групи: до першої
належить друк окремих монографічних досліджень,
друга група це власне і є збірники статей. Зокрема
в якості випусків «Сборника статей» вийшли такі
монографічні дослідження членів гуртка: другий
випуск П. В. Клименко «Западно–русские цехи XVI –
XVIII вв.» [12], четвертий випуск М. Ф. Яницький
«Экономический кризис в Новгородской области
XVI в.» [31], п’ятий випуск Г. М. Бєлоцерковский
«Тула и Тульский уезд в XVI и XVII веках» [2], шостий
випуск Б. Г. Курц «Сочинение Кильбургера о русской
торговле» [14]. З колективних збірників статей гурток
випустив ще третій випуск, сьомий випуск, а також
«Юбилейный сборник статей», який був випущений з
нагоди десятиріччя гуртка і присвячений М. В. Довнар–
Запольскому. Таким чином протягом 1913–1915 років
вийшло вісім випусків «Сборника статей», кілька
десятків студентів отримали, дуже часто вперше,
змогу надрукувати свої статті. Гурток перетворюється
в справжню кузню наукових кадрів і хоча в ньому
готували переважно істориків Росії українська історіо
графія має завдячувати цим золотим для цього наукового
об’єднанням рокам за: П. В. Клименка, В. М. Ба
зилевича, В. О. Романовського, П. К. Федоренка та ін.
Значно посилилась підготовка нової генерації
вчених історико–економічної школи М. В. Довнар–
Запольського внаслідок кадрових змін що відбулися
на кафедрі російської історії. Власне на ній було дві
професорські кафедри, одну після В. Б. Антоновича
займав М. В. Довнар–Запольський, інша тривалий
час залишалася незайнятою. Поважаючи традицію
Митрофан Вікторович не виступав за скасування
останньої, але за словами його учня П. П. Смірнова
намагався займати обидві кафедри, або принаймні
півтори. Певним чином «заполнением пустоты» служив
приват–доцент В. Ю. Данилевич [23, с. 308]. Він був як
і М. В. Довнар–Запольський учнем В. Б. Антоновича
[29, с. 20]. М. В. Довнар–Запольський свого часу
планував взяти його на кафедру ще в 1903, це вдалося
здійснити значно пізніше після смерті в 1906 році
П. В. Голубовського. Хоча В. Ю. Данилевич не
захистив навіть магістерської дисертації за допомоги
М. В. Довнар–Запольського йому вдалося обійти
доволі серйозного конкурента М. С. Грушевського,
який також бажав зайняти цю кафедру [22, с. 126–
130].
Декан
історико–філологічного
факультету
М. М. Бубнов зазначав, що В. Ю. Данилевич вже
давно б зайняв другу кафедру історії Росії, коли б
мав хоча б магістерську дисертацію. Без захисту якої
він не міг зайняти посаду навіть екстраординарного
професора [1, с. 165]. В 1915 році В. Ю. Данилевич
був змушений залишити Університет св. Володимира і
отримав нове призначення в Варшавський університет
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[23, с. 335]. Після цього на кафедрі російської історії
викладали переважно учні Митрофана Вікторовича,
педагогічна діяльність яких також позитивно впливала
на формування історичної школи М. В. Довнар–
Запольського. Звичайно не всі навчальні курси
кафедри російської історії безпосередньо торкалися
проблематики досліджень історичної школи, але
методологія та методика історичного дослідження певна
система знань носіями якої були учні М. В. Довнар–
Запольського безперечно передавалася студентам.
Зокрема, в осінньому семестрі 1915/16 навчального
року для студентів підвідділу російської історії читалися
наступні курси: професор М. В. Довнар–Запольський
«История Литовско–русского государства» та «История
русского народного хозяйства древнего периода»,
професор Є. Д. Сташевський «История Малороссии»,
приват–доцент П. П. Смірнов «Русская историография»,
приват–доцент Б. Г. Курц «История торговли в России
XVIII в.», практичні зайняття вели М. В. Довнар–
Запольський, Є. Д. Сташевський, П. П. Смірнов [19,
с. 36–37]. В доповнення до вищеназваних викладачів у
1916 році приват–доцентом була обрана Н. Д. Полонська
[29, с. 20], а в 1917 році після того як кафедру
залишив Є. Д. Сташевський почав викладати інший
учень М. В. Довнар–Запольського Г. А. Максимович
[10, арк. 1]. Поступово ці учні–викладачі стали
найближчими помічниками М. В. Довнар–Запольського
у справі формування школи. Судячи з звітів студентів
членів історико–етнографічного гуртка про заняття
в московських архівах в 1912–1914 роках в Москві
їх консультували П. П. Смірнов, Є. Д. Сташевський,
А. М. Гнєвушев [27, с. 187, 195, 208]. Взаємна
підтримка, увага до наукових робіт представників
школи – все це було характерним для учнів М. В. Дов
нар–Запольського.
У цей період учнями М. В. Довнар–Запольського
були захищені перші дисертації. На початку 1913 року
від Університету св. Володимира Міністерство освіти
стало вимагати заміщення другої кафедри історії
Росії. М. В. Довнар–Запольський запропонував
Є. Д. Сташевському надрукувати магістерську
дисертацію, захистити її в досить короткий термін і
висунути свою кандидатуру на конкурс по заміщенню
кафедри. Дисертація мала бути надрукована на
початку травня 1913 року а вже в кінці цього місяця
розраховували провести диспут. Дисертант став дуже
швидко готувати книгу і відповідно це позначилось
на якості роботи. Сам Євгеній Дмитрович визнавав
величезний ризик підготовки за один місяць книги
в 400 сторінок з питань, якими він частково зовсім
не займався, а частково ледь ухопив [23, с. 308–310].
Однак, оскільки опонентам потрібен був час для роботи
з книгою то влаштувати захист весною не вдалося,
факультет вирішив перенести розгляд питання на
осінь [23, с. 310]. М. В. Довнар–Запольський настільки
сприяв Є. Д. Сташевському, що навіть відклав захист
іншого свого учня Г. А. Максимовича [20, с. 137].
В жовтні 1913 році вийшла розгромна рецензія на
книгу Є. Д. Сташевського авторитетного московського
вченого С. Б. Веселовського [26, с. 358–380], проблема
організації захисту значно ускладнилась. Зважаючи на
актуальність дослідження факультет допустив його до
захисту [11, с. 3].
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Диспут обіцяв бути скандальним, власне частково
він таким і був, але В. С. Іконніков та М. В. Довнар–
Запольський, які опонували першими, не виступали
з різкою критикою. Третій опонент В. Ю. Данилевич,
який в результаті оголошення конкурсу втрачав кафедру,
що він де–факто займав, керуючись головним чином
рецензією С. Б. Веселовського почав досить гостро
критикувати дисертанта. Іноді використовуючи вирази
на кшталт «квалифицированный плагиат». Публіка
поставилася до опонента досить неприязно і наслідків
для дисертанта його виступ не мав. На шостій годині
диспуту слово взяв ще один опонент П. П. Смірнов,
який також гостро критикував книгу, але 9 голосів проти
1 (В. Ю. Данилевича) і Є. Д. Сташевський отримав
звання магістра російської історії [23, с. 320–321]. В
1914 році, значно спокійніше, магістерську дисертацію
«Деятельность Румянцева–Задунайского по управлению
Малороссией» захищає Г. А. Максимович [8, арк. 89].
Підбиваючи певні підсумки діяльності гуртка
М. В. Довнар–Запольський в 1915 році писав: «За
течение этого времени членами Кружка рядом поко
лений студенческой молодёжи и частью профес
сорскими стипендиатами напечатано более 50 научных
работ из которых многие представляют собой весьма
солидные и по объему и по значению научные работы.
Главной задачей научной деятельности руководимого
мною Кружка является изучение наиболее трудных
и неразработанных вопросов истории хозяйства и
социальной истории Московского периода» [30, арк. 9].
В 1913 році М. В. Довнар–Запольський вказав в листі
до попечителя Київського учбового округу, що його
учнів вже визнають науковою школою [15, с. 400]. На
нашу думку, головним підсумком дослідженого вище
періоду є, саме це, поява згадок про наукову школу
М. В. Довнар–Запольського.
Підсумовуючи все вищевикладене вважаємо за
необхідне відзначити, що головними рисами цього
періоду історії Київської історико–економічної школи
було широке розгортання наукової роботи її пред
ставниками, активний друк результатів цієї роботи, чому
сприяла видавнича діяльність історико–етнографічного
гуртка. Також старші з учнів М. В. Довнар–Запольського
стають активними його помічниками у формуванні
наукової школи. Крім того, київська школа економічної
історії в означений період вже цілком сформована і ви
знається науковою школою в колі російських істориків.
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M. V. Dovnar–Zapol’skiy’s scientific school functioning in the most
intense period (1911–1915)
The historical events and intense period of scientific school functioning
is mentioned in this article. During the research such methods as: problem–
chronological, comparative–historical, retrospective, system–analogical and
synthesis have been used.
The 10th anniversary of an ethnographic and historical circle was celebrated
in 1913. In honor of the circle foundation anniversary, it was decided to publish a
collection of articles dedicated to M. V. Dovnar–Zapol’skiy in the homage book during
the meeting.
The first circle articles collection was published in May, 1913. The full name of
articles collection was ‘Articles collection of St. Vladimir University ethnographic
and historical circle members by professor M. V. Dovnar–Zapol’skiy’ and the short
name – «Articles collection». Russian economic and social history of the XVI – XVII
centuries was mentioned in the first collection of articles. Dovnar–Zapol’skiy wrote
that his students and professors that were grant holders had published more than 50
research results.
That event influenced well on the circle scientific activity. In a very short period
new collections of articles were ready to be published after the first publication of
«Articles collection».
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As science circle productivity increased, Kyiv school had some economic
problems, it needed some money to publish the research results. From Board of
Education M. V. Dovnar–Zapol’skiy’ got yearly subsidy for publishing.
A new school generation of economic and social scientists was trained well as
a new teachers stuff was changed at the Russian history department. The students
of M. V. Dovnar–Zapol’skiy became the teaching stuff of St. Vladimir University.
Between them were E. D. Stashevs’kiy, P. P. Smirnov, B. G. Kurts, N. D. Polons’ka,
G. А. Maksymovych.
Summing up the school activity, one might say that the main task for ethnographic
and historical circle was the research of Moscow household and social history period.
Keywords: Kyievan school of economic history of M. V. Dovnar–Zapol’s’kii,
M. V. Dovnar–Zapol’s’kii’s scientific school learning, St. Volodymyr University,
history and ethnographic section, S. I. Mykhalchenko.
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Проведення перших президентських виборів
в історії незалежної України (1991 рік):
історичний аспект
Для нової незалежної держави процес легалізації влади через
загальновизнані вибори відіграє надзвичайно важливу роль. В 1991 році для
України постала конечна потреба проведення президентських виборів, щоб
через механізм всенародного волевиявлення обрати очільника, який буде
керувати державою в перехідний період.
Метою статті є спроба дослідити процес проведення перших
президентських виборів в історії України. Реалізація поставленої мети
передбачає виконання таких завдань: дослідити, систематизувати та
узагальнити процес проведення президентських виборів в 1991 році на основі
історичних джерел та опублікованих наукових досліджень з даної теми.
Для реалізації мети й завдань дослідження використано системний аналіз,
що дозволив виявити особливості агітаційної діяльності кандидатів на пост
президента України в 1991 році. За допомогою порівняльного методу здійснено
зіставлення виборчих стратегій кандидатів.
Відзначається значне національне піднесення на час проведення виборів,
підтримка всіма кандидатами ідеї незалежності України, використання
трибуни Верховної Ради як майданчика для передвиборчої агітації.
Ключові слова: Україна, незалежність, вибори, виборча кампанія,
кандидати.

Перші президентські вибори в історії незалежної
України стали одним із найважливіших кроків на
шляху до визнання та утвердження суверенітету
України. Виборчий процес 1991 року став важливим
кроком у процесі розбудови державності і формуванні
демократичних цінностей у населення.
Дана тема залишається актуальною для дослідження,
адже саме перші вибори стали однією із ключових
подій, яка визначили долю України в майбутні
десятиліття. Досить часто історики згадують дану тему
тільки побіжно, не намагаючись проаналізувати причини
і наслідки саме такого ходу виборчої кампанії.
Дослідники по гарячих слідах намагалися проана
лізувати перші президентські вибори в Україні. Зокрема
С. Білокінь в статті «Історичний шанс? З історичного
досвіду державотворення» [1], аналізує причини
перемоги Л. Кравчука на виборах, розглядає особливості
переломної епохи в історії України які дозволили саме
представникам колишньої партноменклатури зберегти
владу в своїх руках. Набагато ширше президентські
вибори аналізує В. Литвин у працях «Політична арена
України. Дійові особи та виконавці» [7], «Україна:
політика, політики, влада» [8], «Україна на межі
тисячоліть» [9]. Автор дає коротку характеристику всім
семи зареєстрованим Центральною виборчою комісією
кандидатам, ділить їх на три групи. Такий аналіз сприяє
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систематизації знань про політичне життя України в
перші роки незалежності.
Дослідники Н. Михальченко та В. Андрущенко,
в праці [10] присвяченій періоду президентства
Л. Кравчука, також звертають увагу на вдало обрану
тактику команди майбутнього Президента, яка базува
лася на створенні іміджу досвідченого управлінця, що
зможе повести Україну в нове щасливе майбутнє. У
своїй наступній монографії [11], автори проаналізували
перші роки в процесі державотворення, вже з огляду на
18 років існування України як незалежної держави.
Дослідник Кармазіна [5], аналізуючи особливості
функціонування інституту президенства в Україні,
зачіпає тему і перших президентських виборів, детально
аналізуючи персони двох головних претендентів на
найвищу посаду в державі. Із останніх досліджень
варто відзначити статтю Ігоря Підкови «Президентські
вибори 1991 р. в Україні: порівняльний аналіз
передвиборчих програм кандидатів» [13], в якій автор
аналізує ставлення претендентів на пост Президента
до найважливіших проблем які турбували українське
суспільство.
Отже, стан розробки теми у сучасній історіографії
вказує, що дослідникам вдалося розкрити магіст
ральні проблеми пов’язані з проведенням перших
президентських виборів в Україні. В багатьох
працях присвячених першим рокам незалежності
України ця подія значиться як ключова. Разом з тим,
залишається низка питань, які недостатньою мірою
отримали своє висвітлення в науковій літературі. Уваги
потребує проблема кулуарних домовленостей під
час президентської кампанії, а також впливу ВРУ як
майданчика для передвиборчої агітації.
Перші президентські вибори в історії Україні були
призначені на 1 грудня 1991 року і пройшли на хвилі
національного піднесення. Вони викликали значний
інтерес у суспільстві. Про це свідчить той факт, що
явка на виборах становила 84,32%, що є найвищим
показником за всю історію незалежної України.
Центральною виборчою комісією було видано
посвідчення на право отримання підписних листів та
збирання підписів на свою підтримку 95 претендентам.
26 з них разом зібрали понад 2 мільйони підписів. На
підтримку решти претендентів підписи ще надходили.
Кандидатами у Президенти було зареєстровано 7 осіб,
кожного з яких підтримали своїми підписами 100 тисяч
і більше виборців [7, с. 283].
Вибори проводилися в один день із Всеукраїнським
референдумом. Ці два різновиди прямого народовладдя
мали прямий вплив один на одного, тема підтвердження
незалежності України зайняла одне з ключових місць у
передвиборчій агітації кандидатів у Президенти.
Володимир Литвин поділив усіх кандидатів на
крісло першого українського Президента на 3 категорії.
Перша – політики зі стажем: 57–річний Голова Вер
ховної Ради Л. Кравчук, 54–річний голова Львівської
обласної Ради народних депутатів В. Чорновіл та
64–річний голова Української республіканської партії
Л. Лук’яненко. Це добре відомі широкому загалу люди,
про яких уже чимало сказано й які й самі про себе
сказали. Друга – це ті, хто втвердився у політичному
житті України після обрання народними депутатами,
тобто від 1990 року, – В. Гриньов та І. Юхновський. До
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третьої групи належали маловідомі в політичних колах,
не кажучи вже про широкий загал, Л. Табурянський та
О. Ткаченко [7, с. 283–287].
Відповідно їхня виборча кампанія базувалася на
попередньому життєвому і виборчому досвіді. Варто
відзначити, що всі 6 кандидатів, які дійшли до фінішу
перегонів були народними депутатами Верховної
Ради УРСР 12 скликання, вибори до якої проходили
на демократичній основі, тому можна говорити, що
практика участі у виборчих перегонах у кожного з
кандидатів була приблизно однакова.
Кожен з цих депутатів займався активною
діяльністю у парламенті. Варто відзначити, що Верховна
Рада стала потужним майданчиком для ведення
політичної агітації, оскільки сесії ВР транслювалися
на телебаченню і радіо. Перебіг засідань парламенту
широко висвітлювався пресою.
Особливо варто виділити Леоніда Кравчука.
Перебуваючи на посаді Голови Верховної Ради, він мав
якнайкращу можливість доносити свої ідеї до широких
кіл громадян займаючи по–суті в цей перехідний період
найвищий пост в республіці.
Історик Тарас Гунчак у автобіографічній праці «Мої
спогади – стежки життя» [3, с. 133] проаналізувавши
причини успіху Л. Кравчука на виборах вказував на
гнучкість з якою він вів свою кампанію, проголошуючи
різні гасла в різних регіонах України.
Його основним конкурентом був В’ячеслав Чор
новіл. Крім Народного Руху, його кандидатуру
висунули на пост Президента України інші політичні
та громадські організації, а також трудові колективи.
Довіру Чорноволу 5 вересня 1991 р. висловила спільна
сесія рад народних депутатів Тернопільської, Львівської
та Івано–Франківської областей, 13 вересня Конференція
Координаційної ради Української студентської спілки,
21 вересні – Велика рада «Меморіалу» імені В. Стуса,
6 жовтня – Всеукраїнська координаційна рада Союзу
українок та ін. Підтримали Чорновола трудові колективи
як західного регіону, зокрема, УМГ «Львівтрансгаз»,
Стрийське управління бурових робіт ВО «Укргазпром»,
Львівське виробниче трикотажне об’єднання «Про
мінь», так і східного – трест «Укренергочорнмет»
м. Харкова, шахта імені А. Г. Стаханова ВО «Червоно
армійськвугілля» та шахта імені ХХІ з’їзду КПРС ВО
«Допропільвугілля» Донецької області.
Отримав підтримку Чорновіл і з боку національних
меншин. У своєму зверненні національно–культурні
товариства Львівщини до громадян України від
11 вересня 1991 р. на президентських виборах закликали
голосувати саме за Чорновола [10, с. 73].
Що цікаво Леонід Кравчук також асоціював себе
як представника демократичних сил. Він вирішив
взяти участь у виборах як незалежний кандидат і
уникав можливості бути висунутим якоюсь партією,
особливо КПУ [2, с. 1]. Фаворитом серед демократичних
кандидатів і головним суперником найймовірнішого
переможця виборів – Л. Кравчука, переважна більшість
оглядачів, разом із самим Кравчуком, уважала
Чорновола. Про певну підтримку Чорновола в суспіль
стві засвідчувало обрання його на Всеукраїнській
козацькій раді Гетьманом України.
Розрізнене висунення багатьма особами з демокра
тичного табору своїх кандидатур турбувало Чорновола.
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«Маємо справу з ейфорією, – зазначав він, – мовляв
КПУ вже немає, стала можливою багатопартійна
боротьба як у демократичному світі». Проте підстав
для цього, на його переконання, не було, оскільки
небезпека тоталітаризму не минула, заборонена
компартія фактично існувала, залишилися союзні
структури на чолі з М. Горбачовим. «... Потрібно бачити,
яка величезна загрозлива сила ще протистоїть нашим
досягненням, – заявляв В. Чорновіл на Всеукраїнському
форумі інтелігенції, – який величезний інстинкт до
самозбереження і самовідтворення має ця сила, з’єднана
корпоративною солідарністю» [2, с. 1].
За даними соціологічного опитування Інституту
соціології АН України, проведеного 5–13 вересня
1991 р. (що були актуальними з певними корективами
і перед днем виборів) щодо можливих кандидатів
отримали такі результати: Л. Кравчук – 32,2%,
В. Чорновіл – 8,1%, І. Юхновський – 6 , 8 %, В. Фокін –
3 , 8 %, В. Гриньов – 3,4%, Л. Лук’яненко – 2,6%,
Ю. Щербак – 1,%, Л. Скорик – 1,1%, І. Драч – 0,5%.
Ще 27,9% відповіли, що не визначились, а 8,7%
заявили, що не братимуть участі у голосуванні [12,
с. 1]. Результати вказували на те, що коли б усі
демократичні сили консолідувалися і віддали свої
глоси за одного кандидата, то його шанси позмагатися
з Кравчуком значно зросли б. При наявності єдиного
демократичного кандидата зменшилася б дезорієнтація
виборця, який, будучи збентежений відсутністю єдності
серед демократів проголосував за іншого. Багато хто,
як з числа безпосередніх учасників перегонів, так і
інших політичних осіб погоджувалися з тим, що єдиний
кандидат від демократичних сил міг стати реальним
конкурентом Кравчуку. Не відкидав цього і Кравчук,
згадуючи згодом, що якби «...націонал–патріоти
спромоглися домовитися про підтримку єдиного
кандидата, то він міг би розраховувати на доволі
серйозний електоральний урожай» [6, с. 113].
Проте об’єднання не відбулося. Вдалося лише
спільно Л. Лук’яненку, Л. Табурянському, В. Чорноволу
та І. Юхновському підписати звернення до українського
народу, в якому закликали 1 грудня підтримати Акт
проголошення незалежності України. «Ми є різні, –
писалося в зверненні, – однак єдині в тому, що тільки
державність дасть змогу забезпечити права і свободи
громадян, добробут та злагоду представників усіх націй,
що живуть на цій землі та становить народ України.
Демократична, заможна Україна має ввійти у світове
співтовариство як рівна серед рівних».
Чорновіл в першу чергу намагався протиставити
себе Кравчуку і показати, його як нерішучу людину,
нездатну вивести Україну зі складної ситуації в
економічному становищі. «… Є велика відмінність у
пропагуванні кандидатів. Наприклад, кожна родина в
Донецьку днями разом з газетами отримала поштівку,
в якій стверджується: Кравчук – єдиний, хто може
порятувати Україну від економічної катастрофи.
Це – неправда. Кравчук не є прихильником рішучих
економічних реформ. Він не піде шляхом Єльцина»
[14, с. 540].
І. Юхновський намагаючись прихилити на свій бік
російськомовний електорат зазначав: «Українець може
сильно, до болю любити Україну, розмовляючи й по–
російськи. Всякий примус тут є небезпечним… Якщо в
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деяких областях зараз будуть дві мови – і українська і
російська, – немає в тому ніякої біди» [15].
У той час, коли демократичні кандидати не змогли
подолати власних амбіцій, у протилежному таборі в
результаті неодноразових зустрічей знайшли згоду.
За 5 днів до голосування О. Ткаченко направив заяву
до ЦВК про зняття своєї кандидатури, закликавши
виборців голосувати за Л. Кравчука. Тим самим
майбутній Президент отримав додаткові голоси, адже
він опирався на той самий електорат, що й Ткаченко.
Хоча варто відзначити, що Ткаченко ніяких шансів на
президентство не мав, що і показували соціологічні
опитування, а зняття кандидатури на користь Кравчука,
який розумів, що якщо не буде перемоги у першому
турі, то у другому може відбутися все, що завгодно
(наприклад так як сталося в 1994 році коли перемігши
в першому турі, в другому програв Кучмі), а тодішній
міністр сільського господарства (в період виборів
Ткаченко займав цю посаду) відчувши свою політичну
вагу, намагався отримати якнайбільше дивідендів від
Президента Кравчука [8, с. 226–227], проте такий
крок не виправдав себе і після виборів Ткаченко
нічого не отримав, тому і шкодував з цього приводу
[4, с. 3].
Таким чином перед виборами можна було
спостерігати значні протиріччя в таборі колишніх
дисидентів і діячів які виступали за проголошення
незалежності України. Натомість колишні партійні діячі
змогли досягти консенсусу між собою і згуртуватися
навколо особи тодішнього голови Верховної Ради –
Леоніда Кравчука.
У виборах Президента України взяло участь
31 892 415 осіб з 37 885 555 громадян, внесених до
списку. Голоси виборців розділилися так: В. Гри
ньов – «за» 1 329 758 (4,17%), Л. Кравчук –
19 643 481 (61,59%), Л. Лук’яненко – 1 432 556 (4,49%),
Л. Табурянський – 182 713 (0,57%), В. Чорновіл –
7 420 727 (23,27%), І. Юхновський – 554 719 (1,74%).
Таким чином, Кравчук одержав більше половини
голосів виборців, що взяли участь у голосуванні і став
Президентом одразу після першого туру голосування.
Він переміг у всіх областях крім – Львівської, Івано–
Франківської та Тернопільської, де зі значною перевагою
переміг Чорновіл. До речі, зі всіх українських областей
у Львівській він отримав найбільшу кількість голосів
75,9%. У центральній та південно–східній Україні
перемога Кравчука була беззаперечною. Найвищий
рейтинг у цих регіонах Чорновіл отримав у Києві –
26,72%, Черкаській – 25,03%, Київській – 21,23% та
Харківській – 19,66% областях. Левка Лук’яненка
найбільше підтримали в Тернопільській області –
19,6% виборців, Володимира Гриньова у Донецькій –
майже 11% жителів області віддали голоси за ще одного
представника НРУ – кандидата в Президенти.
Отже, варто відмітити, що передвиборча кампанія
пройшла надзвичайно активно, основні кандидати у
Президенти відвідали більшість регіонів, щоб донести
свої думки до широких кіл суспільства, проте на
виборах виграв представник минулої влади, який ішов
на вибори з поміркованими поглядами, що показало
неготовність більшості українців до радикальних змін
у суспільстві, але поряд із цим варто відзначити, що всі
кандидати підтримали Акт проголошення незалежності
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України, що стало однією із ключових причин, такого
високого рівня підтримки ідеї незалежності, що був
показаний на референдумі 1 грудня 1991 року.
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The process of the first presidential election
of independent Ukraine in 1991: historical aspect
The legalization process of state authority through the universal elections is very
important for the new independent state. In 1991, Ukraine faced the necessary use for
presidential elections of choosing the leader who would govern the country during
the transition period.
The article is an attempt to explore the process of the first presidential elections
in Ukraine’s history. Realization of this goal involves the following tasks: explore,
organize and summarize the process of the presidential election in 1991 on the basis
of historical sources and published researches on the topic.
To realize the goals and objectives of the research used a systematic analysis,
which revealed features campaigning presidential candidates Ukraine in 1991.
Using the comparative method, it was possible to compare the election strategies of
candidates.
There is considerable national recovery at the time of the election, all the
candidates were supporting the idea of independence of Ukraine, they found the
rostrum of parliament as a platform for campaigning.
Keywords: Ukraine, independence, elections, campaign, candidates.
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Історіографічний аналіз становлення
та розвитку системи підготовки
офіцерських кадрів для Сухопутних військ
Збройних Сил України
Проаналізовано доробок українських вчених щодо формування та розвитку
системи військової освіти, зокрема, підготовки кадрів для основної компоненти
української армії – Сухопутних військ.
Автором встановлено, що після анексії Російською Федерацією у 2014 р.
Кримського півострову тогочасне військово–політичне керівництво держави
зіткнулося з фактом неспроможності Сухопутних військ Збройних Сил України
повноцінно виконувати завдання щодо захисту територіальної цілісності
держави. Однією з причин цього слід вважати безвідповідальні дії керівництва
країни щодо скорочення чисельності особового складу та озброєння й військової
техніки у військових частинах сухопутної компоненти українського війська
протягом попередніх років. Одночасно нівелювалася потреба всебічної
підготовки фахівців у військових вишах: показники державного замовлення
щорічно знижувались, скорочувався науково–педагогічний потенціал і
обмежувалось фінансове забезпечення системи військової освіти.
Ключові слова: військова освіта, підготовка кадрів, реформування ЗС
України, Сухопутні війська ЗС України.

Діяльність оборонного відомства щодо реформу
вання, розвитку та розбудови українського війська
була і залишається об’єктом дискусій представників
вітчизняної наукової спільноти. Звичайно, кожен
з періодів державотворення на шляху до омріяної
Незалежності України заслуговує на комплексне та
глибоке дослідження, проте трагічні події останніх
трьох років – анексія Російською Федерацією
Кримського півострову та бойові дії на Сході нашої
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держави – свідчать про потребу дослідити причини
й умови, через українське військо виявилось неспро
можним дати гідну відсіч агресорові навесні 2014 р.
Одним з вагомих складових вишколу й практичного
досвіду, навичок й умінь військовослужбовців, а
також становлення фундаменту збройних сил завжди
виступала освітня складова діяльності оборонного
відомства – військові навчальні заклади. Окремої уваги
заслуговують ті з них, діяльність яких спрямовується на
підготовку кадрів для частин та підрозділів Сухопутних
військ з моменту проголошення Акту про незалежність
України до сьогодення [1]. У цьому контексті коло
питань, що досліджується, є надзвичайно широким:
вивчення стану розробки проблематики, критичне
осмислення поглядів військово–політичного керівництва
держави, адекватне нормативно–правове супроводження,
рівень забезпечення (матеріального, технічного, фінан
сового, тощо), потреба у підготовці фахівців (показники
державного замовлення) та особливості сучасного стану
системи підготовки фахівців у Сухопутних військах.
Зважаючи
необхідність
комплексного
аналізу
окреслених питань, автор ставить метою статті
аналіз наукових напрацювань вітчизняних дослідників
з питань становлення та розвитку системи підготовки
офіцерських кадрів для Сухопутних військ Збройних
Сил України.
Методологічною основою дослідження є принципи
історизму, об’єктивності, історіографічного аналізу та
всебічності.
Слід зауважити, що сучасними українськими
науковцями визначена проблематика розглядалась
поверхнево (Г. Воробйов, В. Телелим, М. Пальчук та
ін.) або у загальному контексті розвитку всієї системи
військової освіти (М. Нещадим, А. Папікян, М. Голик).
Так, дослідження становлення та розвитку
системи військової освіти в українській історіографії
представлені низкою наукових праць які, здебільшого,
охоплюють питання розбудови системи військової освіти
як цілісної системи, проте в окремих наукових студіях
проаналізовано певні складові військової освіти за
видовою компонентою: підготовка військових фахівців–
медиків (В. Пасько), інженерів (Р. Колос), а також
підготовку кадрових офіцерів для Військово–морських
Сил України (О. Нашивочніков). Аналіз вищевказаних
досліджень дозволяє зробити висновок про відсутність
комплексних наукових праць з питань формування та
розвитку системи підготовки офіцерських кадрів для
Сухопутних військ Збройних Сил України.
Однією з перших колективних праць, у якій
міститься характеристика стану системи військової
освіти на першому етапі будівництва українського
війська є монографія «Збройні Сили України: стан
та проблеми розбудови», яку розроблено за участю
О. Маначинського, В. Онищенка, М. Онищука,
Є. Пронкіна та А. Соболєва. У розділі «Реформа
військової освіти в Україні» автори наводять коротку
узагальнюючу характеристику системи військової
освіти, яка функціонувала в Україні у 1992 р. Зокрема,
наведено кількість військових навчальних закладів,
чисельність особового складу, кількісний та якісний
склад
науково–педагогічних
працівників;
подано
відомості щодо випускників–офіцерів та статистичні
дані про щорічну потребу молодих офіцерів для
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укомплектування посад у видах Збройних Сил України
[2]. Цікавим є обґрунтовування необхідності зменшення
чисельності офіцерів для всього силового сектору з
12 тисяч до 4325 осіб щорічно: «Міністерство оборони
України, виходячи з необхідності щорічної потреби
підготовки офіцерів для Збройних сил України,
Національної гвардії, Служби безпеки, Прикордонних
військ та цивільної оборони, внесло пропозицію –
в період 1992–1996 рр. провести реорганізацію
системи військової освіти в Україні» [2]. Також
автори детально зупиняються на змістовній частині
організаційних заходів формування системи військової
освіти.
Так, одним з перших і основоположних документів
вони вважають Концепцію системи військової освіти
у Збройних Силах України (далі – Концепція), яку
після розгляду та обговорення фахівцями Міністерства
оборони, Міністерства освіти та Комісії Верховної Ради
України з питань оборони та національної безпеки
у січні 1992 р. було затверджено Міністром оборони
України: «Метою концепції, вважає Міністерство
оборони, є реформування системи військової освіти,
яка дісталася у спадщину від колишнього СРСР, та
створення сучасної, розвинутої, науково–обґрунтованої,
дидактичної, цілісної системи, яка дозволить вести
безперервну ефективну підготовку фахівців для
Збройних Сил України, а також відповідає світовим
стандартам. Ця мета має бути досягнута шляхом
створення системи військової освіти України, яка
спирається на економічну структуру фінансування
Міністерством оборони, Міністерством освіти та
іншими міністерствами й відомствами, а також само
фінансування за рахунок госпрозрахункової діяльності
вузівської науки та підготовки фахівців на договірній
основі для інших держав» [2].
Після розгляду Концепції Радою оборони України
4 червня 1992 р. було підготовлено рішення «Про
реформування системи військової освіти в Україні» на
підставі якого 25 липня 1992 року Міністром оборони
був підписаний наказ №133 із аналогічною назвою.
19 серпня 1992 року було підписано Постанову Кабінету
Міністрів України №490 «Про реформу системи
військової освіти», якою в свою чергу було визначено
низку організаційних питань щодо створення, ліквідації,
перейменування, припинення прийому слухачів (для
ліквідації закладів після останнього випуску), передачі
окремих будівельних фондів на баланси інших відомств
та організацій, тощо [5].
Слід зауважити, що вищеназвана праця є одним із
перших відкритих джерел, яке містить відомості щодо
початкової стадії розвитку системи військової освіти
України, проте інформація, яка характеризує етапи
розвитку системи підготовки офіцерів для Сухопутних
військ висвітлена поверхнево й потребує подальшого і
кропіткого пошуку наукової істини.
Наступним важливим історіографічним джерелом
із зазначеної проблематики є дисертаційне дослідження
«Збройні Сили України на шляху її незалежності»
А. Л. Папікяна (1999 р.), у якому питанням військової
освіти присвячено окремий пункт – «Система військової
освіти та підготовки кадрів».
Автор доводить, що заходи реформування системи
військової освіти на початковому етапі будівництва
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Збройних Сил України відігравали важливу роль,
оскільки проблема підготовки військових фахівців
виникла ще у Радянському Союзі й певна робота з
цього напрямку розпочалась наприкінці 80–х років
ХХ століття. Зважаючи на розпад Радянського Союзу
й утворення на його теренах незалежних держав,
реформування системи військової освіти на деякий час
було нівельовано. Повернулись до цього питання лише
у 1992 році, коли розпочалася діяльність з визначення
принципів, напрямків, завдань та шляхів реформування
військової освіти. Отже, для молодої незалежної
держави постало питання створення власної системи
військової освіти, спираючись на ті військові навчальні
заклади, які залишились на території України.
У дослідженні А. Л. Папікяна також подано
характеристику основним законодавчим та підзаконним
актам з питань військового будівництва у період 1992–
1995 рр. [6, с. 165]. Автор стверджує, що у наприкінці
1995 р. «етап структурної перебудови системи військової
освіти завершився і настала певна стабілізація у процесі
проведення реформи військової освіти». Поряд із тим,
автор звертає увагу на відсутність належної уваги
питанням реформування системи військової освіти у
межах періоду, що досліджується, а це, у свою чергу,
знизило ефективність проведення освітньої реформи
українського війська.
Дисертаційне дослідження М. Голика «Формування
вищої військової освіти в Україні (1992–1998 рр.)»
дещо розширює існуючі фрейми відомих фактів історії
розвитку військової освіти України [7].
Так, у роботі висвітлено стан системи військової
освіти та мережі вищих військових навчальних закладів
у передостанні роки існування Радянського Союзу
та досвід провідних країн світу з організації вищої
військової освіти; теоретичні та практичні заходи,
які були впроваджені на перших етапах становлення
вищої військової освіти України; стан системи вищої
військової освіти та можливі шляхи щодо її розвитку.
Автором проведено ґрунтовний аналіз нормативно–
правової бази, архівних матеріалів, періодичних видань
та вже сформованої, на той час, науково–історичної
бази знань, де викладено інформацію та погляди, як
посадових осіб керівництва держави та оборонного
відомства, так і виконавців, які функціонально були
пов’язані з справою розбудови військової освіти,
запропоновано розподіл історії становлення системи
вищої військової освіти України на три етапи, основні
моменти з яких описано нижче.
Отже, за автором, перший етап (січень 1992 –
грудень 1993 року) визначено як «першу спробу
створити систему вищої освіти…», що створювалася на
кшталт існуючим системам військової освіти провідних
західних країн. Поряд із тим, у зазначений період
процес створення власної системи вищої військової
освіти проводився під впливом низки негативних
факторів, таких як: відсутність Воєнної доктрини
України та Стратегії національної безпеки України,
недосконала структура апарату Міністерства оборони
України, одноосібне прийняття важливих рішень.
Внаслідок переліченого і без того молода та крихка
система вищої військової освіти зазнала значної шкоди,
але у подальшому процес становлення військової освіти
було підкріплений науковою складовою.
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Другий етап (січень 1994 – грудень 1995 р.)
визначається удосконаленням структури системи вищої
військової освіти, уточненням переліку спеціальностей
підготовки військових фахівців та оновленням змісту
навчальних програм. Проведено заходи щодо розвитку
органів управління військовою освітою, розгорнуто
підготовку офіцерського корпусу на оперативно–
тактичному та оперативно–стратегічному рівнях. До
пошуків оптимальних шляхів реформування структури
вищої військової освіти залучено науково–дослідні
підрозділи військових навчальних закладів. Проводилася
оптимізація нормативно–правової бази з питань
підготовки офіцерських кадрів, перший етап акредитації
вищих військових навчальних закладів був завершений.
Основними проблемами та недоліками з якими
зіткнулося керівництво оборонного відомства на
другому етапі були: низький рівень укомплектування
посад науково–педагогічних працівників, відсутність
або непрацездатність системи професійної підготовки
постійного складу і підвищення кваліфікації профе
сорсько–викладацького складу, погіршення стану
медичного забезпечення навчально–виховного процесу.
Під час третього етапу (січень 1996 року – (1998
рік)), було проведено реструктуризацію мережі
військових навчальних закладів та організаційні
заходи щодо приведення штатних структур військових
навчальних закладів у відповідність до визначених
показників державного замовлення на підготовку
військових фахівців.
Попри наявність значної кількості правових актів,
автор звертає увагу, що незважаючи на їхню кількість,
«ця нормативно–правова база продовжувала містити
чимало неузгодженостей та застарілих норм».
Незважаючи на інтегрування військової освіти з
державною та реалізацію ступеневої системи освіти
на всіх рівнях (від початкового до оперативно–
стратегічного виникла потреба у дослідженні опти
мальних шляхів інтеграції з цивільною освітою для
орієнтування та «вирівнювання» з єдиними стандартами
провідних країн Європи.
Зауважимо, що дисертаційне дослідження М. Голика
комплексно студіює динаміку розвитку та історію
створення системи вищої військової освіти України, але
не деталізує процес становлення такого її елементу, як
система підготовки офіцерів Сухопутних військ.
У дисертації Г. П. Воробйова «Створення та
розвиток Сухопутних військ Збройних Сил України
(1991–2005 рр.)» в історичний ретроспективі розкрито
процес створення Сухопутних військ України,
досліджено основні напрями їх реформування і розвитку
в контексті будівництва Збройних Сил України у 1991–
2005 роках», проте питання розвитку військової освіти
та історії становлення вищих військових навчальних
закладів, які провадили діяльність, пов’язану з
підготовкою офіцерських кадрів для Сухопутних військ
України у зазначеній праці майже не розглядається [8].
Вірогідно, що кожен історик, який взяв собі за
мету та зацікавився минулим та сучасним станом
системи військової освіти України не омине стороною
дослідження М. Нещадима, монографія якого «Військова
освіта: історія, теорія, методологія, практика», яка
є ґрунтовним дослідженням у галузі педагогічних
наук й містить цікавий матеріал, присвячений саме
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проблематиці історії та передісторії створення,
реформування та розвитку системи підготовки
військових фахівців.
Так, у першому підрозділі «Передісторія військової
освіти в Україні» наведена загальна характеристика
стану військової освіти до проголошення незалежності
України, починаючи з 1917 року, коли на українських
теренах існували окремі військові навчальні заклади.
Коротко висвітлено існуючу систему військових
навчальних закладів, на різних етапах становлення
української держави – від першої світової війни
до останнього року існування СРСР перед його
розпадом у 1991 році. Обґрунтовується, що у складі
загальносоюзної системи військова освіта Україна
повноцінно виконувала завдання з підготовки військових
фахівців і утримувала планку підготовки військових
кадрів на рівні, який відповідав вимогам того часу, але
поряд із тим, як і система загальнодержавної освіти,
мала ряд недоліків.
Дослідник стверджує, що до формування власних
Збройних Сил в Україні була відсутня самостійна
система підготовки військових кадрів. Існувала
мережа, яка складалася з 34 військових навчальних
закладів (військових академій, вищих та середніх
військових училищ), з яких 14 належало до Сухопутних
військ. В той же час, 3 військові навчальні заклади
Сухопутних військ з 14 наявних займалися підготовкою
військовослужбовців виключно для іноземних армій.
Також вказується, що окрім 34 військових
навчальних закладів в системі підготовки військових
фахівців також існували 1 відділення та 73 військові
кафедри цивільних вищих навчальних закладів,
204 навчальні організації Добровільного товариства
сприяння армії, авіації та флоту, 75 навчальних центрів,
частин та підрозділів. Чисельність особового складу,
скоріше за все штатна, в системі підготовки військових
фахівців приблизно становила 200 тис. осіб (дослідник
не конкретизує чи ця цифра фактично показує тогочасну
укомплектованість чи це орієнтовна кількість посад),
на утримання яких з Державного бюджету витрачалося
близько 3 млрд. крб. на рік (у цінах на 1 січня
1991 року) без урахування коштів, які були необхідні
для
забезпечення
навчально–виховного
процесу
озброєнням та військовою технікою, а також розвитку
навчальної та польової матеріально–технічної бази.
Зазначається, що при загальній чисельності Збройних
Сил – 450 тис. осіб, яка була затверджена урядом на
той час, щорічний показник випуску офіцерів був
близько 12 тис. осіб кадрових офіцерів та понад 25 тис.
офіцерів запасу, що приблизно у 2 рази перебільшувало
необхідну для Збройних Сил кількість.
Навіть за такого високого показнику щорічного
випуску всі 34 військових навчальних заклади готували
кадрових офіцерів лише за 190 військово–обліковими
спеціальностями (далі – ВОС) при потребі підготовки за
340 ВОС [7, с. 35].
Нажаль конкретні показники з підготовки фахівців
для потреб Сухопутних військ, коштів які витрачалися
на них, а також частка ВОС у дослідженні М. Нещадима
не виокремленні, що в свою чергу стане предметом
подальшого дослідження.
Окрім цього, автор вказує на відсутність органів
управління системою військовою освітою, які б були
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оперативно координувати та забезпечувати кадрове
поповнення Збройних Сил, а також невідповідність
тогочасної діючої нормативно–правової бази новим
підходам до підготовки військових фахівців.
Зокрема, у структурі Збройних Сил були відсутні
установи, які б займалися проблематикою військової
науки, педагогіки та психології військової школи, а
також не було установ з координації та організації
науково–дослідної роботи у Збройних Силах.
Описуючи складні соціально–економічні та війсь
ково–політичні умови, що склалися у 1991 році після
проголошення незалежності України, М. І. Нещадим
констатує про необхідність створення військової
освіти, яка була б інтегрована та тісно пов’язана з
загальнодержавною освітою[7, с. 132].
У цілому історичний розділ дослідження М. Неща
дима являє собою потужну базу для вивчення та
джерельного використання, проте відсутність конкре
тизації з певних питань становлення системи підготовки
офіцерського складу саме для Сухопутних військ, а
також обмежені часові показники дослідження дають
можливість для більш детального та глибшого вивчення
витоків створення, а також заходів з реформування
системи підготовки офіцерського корпусу Сухопутних
військ.
Історичному вивченню процесів формування в
Україні системи військової освіти також присвячена
робота Р. Колоса «Підготовка офіцерських кадрів
для Збройних Сил України за досвідом Військово–
інженерного інституту 1991–2000 рр.» [8].
У своєму дослідженні автор вирішив наукове
завдання з висвітлення історії військового навчального
закладу, а також форм і методів підготовки, які
застосовувалися при підготовці офіцерських кадрів у
Військово–інженерному інституті Подільської державної
аграрно–технічної академії.
Слід зауважити, що у теперішній час підготовка
фахівців–інженерів проводиться у Національній академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(м. Львів), яка підпорядкована командувачу Сухопутних
військ, проте основним замовником на підготовку цієї
категорії військових фахівців є Головне управління
оперативного забезпечення Генерального штабу Зброй
них Сил України, яке структурно не входить до
складу Сухопутних військ, а є окремою інстанцією,
підпорядкованою начальнику Генерального штабу –
Головнокомандувачу Збройних Сил України. Поряд з
тим, враховуючи структуру системи військової освіти
Сухопутних військ станом на 1991–1992 роки, ВВНЗ, у
яких велася підготовка фахівців для інженерних військ,
перебували у складі Сухопутних військ, що у своє чергу
є підставою для вивчення причин та наслідків таких
змін.
Окрім вищевказаних монографій та дисертаційних
досліджень, багато інформації щодо концептуальних
та організаційних засад створення системи підготовки
офіцерських кадрів для Сухопутних військ ЗС України
міститься у виступах та інтерв’ю керівного складу
оборонного відомства, наукових статтях та матеріалах
науково–практичних конференцій. У наших подальших
дослідженнях ми зосередимо увагу на еволюції системи
підготовки кадрів у залежності від зміни зовнішньої
політики України та її становища на міжнародній арені.
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Висновки. Історіографічний аналіз становлення
та розвитку системи підготовки офіцерських кадрів
для Сухопутних військ Збройних Сил України
дозволяє зробити висновок, що від перших днів
Незалежності питання створення та адаптації системи
військової освіти розглядалось та досліджувалось
вітчизняними науковцями, кожен з яких приділив
увагу певним напрямкам історичного розвитку
системи підготовки офіцерських кадрів. Поряд з
тим, низка питань щодо становлення системи війсь
кової освіти, а саме у контексті підготовки війсь
кових фахівців для Сухопутних військ України на
сьогоднішній день не стала предметом окремого
наукового дослідження. Існуюча історіографічна база
є достатньо репрезентативною та охоплює початковий
етап створення системи військової освіти України у
хронологічних рамках з 1991 по 2003 рр., що в свою
чергу ставить завдання щодо вивчення та аналізу
організаційних заходів у цьому напрямку протягом
2004–2016 рр.

7. Neshhadym M. I. Vijs’kova osvita Ukrai’ny: istorija, teorija,
metodologija, praktyka / M. I. Neshhadym. – Kyi’v, 2003. – 34 s.
(monografija).
8. Kolos Ruslan Leonidovych. Pidgotovka oficers’kyh kadriv dlja
Zbrojnyh Syl Ukrai’ny za dosvidom Vijs’kovo–inzhenernogo instytutu
1991–2000 rr.: dys. kand. istor. nauk: 20.02.22. – 2004.
Leontiev Yu. O., adjunct, Hetman Petro Sahaidachnyi National
Army Academy (Ukraine, Lviv), zheka.leonid@gmail.com
Historiographical analysis of the formation and development
of training officers for the Armed Forces of Ukraine
In the article was analyzed the achievements of Ukrainian scientists on the
formation and development of military education, including training for the main
components of the Ukrainian army – Land Army Forces.
The author found after the annexation of the Russian Federation in 2014
Crimean peninsula contemporary military and political leadership of the state saw the
fact of insolvency Armed Forces of Ukraine to fully perform the task of protecting the
territorial integrity of the state. One reason for this should be considered irresponsible
actions of countries to reduce the number of troops and weapons and military
equipment in the army land component of Ukrainian troops during previous years. At
the same time leveled the need for comprehensive training in military high schools,
public figures annually decreasing order reduced research and teaching capacity and
restricted financial support military education system.
Keywords: military education, training, reform of the Armed Forces of Ukraine,
Land Forces.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (ч. 6)
Ілюструються акценти, що їх розставляла для освітян УРСР профільна
преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.) у сфері міжнародної політики
крізь специфічну форму впливу на свідомість – карикатури. Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами
та студентами вишів світового порядку та оцінки подій на міжнародній арені;
виявити змістове участі освітян у «холодній війні». Розвідка написана у межах
науково–дослідної роботи кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка
«Регіональні виміри повсякденної культури України XVIII–XX століть».
Ключові слова: повсякдення, міжнародна політика, карикатура, вища
педагогічна школа, десталінізація.

На полях «холодної війни» важливо було вигравати
не лише в питаннях дипломаті або ж гонки озброєння.
Радянська система ставила на свої переваги у соціальній
сфері над Заходом, які, безперечно, повинні були
мати місце в очах рядових освітян. Прикладом такого
«соціального навіювання» є карикатура В. Подтягіна
«Сини і пасинки містера Доллара», опублікована у
грудні 1960 р. Одразу зауважимо, що преса друкувала
карикатури на ті події, у яких СРСР міг виступати у ролі
або ж явного, або уявного миротворця чи переможця.
В іншому випадку, якщо місце Країни Рад у перебігові
подій було явно неоднозначним чи не приносило їй
політичних бонусів, подія із міжнародного життя
проходила повз увагу редакторів видання «Радянська
освіта» та карикатуристів.
На малюнку було зображено велику залу амери
канського будинку. За вікном виднілися хмарочоси
Нью–Йорка. На передньому плані за круглим столом у
кріслі з високою м’якою спинкою сидів алегоричний
образ у лицарських обладунках. Вони нагадували дивне
поєднання римського шолома та середньовічної броні
з мечем на поясі зліва. Замість обличчя у героя з–під
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забрала стирчало велике жерло гармати. Перед ним на
столі стояла таріль з горою центів у ній. Поруч стояв
чоловік одягнений у жіночий одяг: білий ажурний
чепчик та помережаний комірець, біла блуза з пишними
рукавами під чорним корсетом, темна спідниця з білим
фартухом поверх неї. На ньому під поясом красувався
знак долара. Хто був зображений у даній алегорії?
Однозначно, чоловік не був схожий на тодішнього
керманича Штатів Дуайта Ейзенхауера. У присутнього
на карикатурі були чорні окуляри та козлина борідка,
що додавала кумедності вигляду. Загальні риси доволі
типові для змалювання Дядечка Сема. Він з єхидною
посмішкою правою рукою набирав повну ложку монет
і засипав її у жерло гармати, згодовуючи бюджет країни
персонажеві, на грудях якого красувалася табличка
«Війна». У дальньому кутку стояла одягнена у таку
ж суконьку з фартухом дівчинка, з простягнутими
вперед руками та пусто тарілочкою у них. У лівій руці
вона також тримала плакат на держакові з надписом:
«Подайте на народну освіту!». Зміст карикатури був
очевидним. Радянському читачеві хотіли показати, що
захід дійсно загнивав. Особливо ж «тхнуло» в системі
освіти, полишеній напризволяще.
Чи дійсно ситуація була настільки плачевною, як
її намагалися показати українцям середини минулого
століття? Національний центр освітньої статистики
США наводить дані, що до 1960 р. 42% чоловіків після
25 років мали лише восьмирічну освіту. Хоча 40% мали
закінчену середню, а інші 10% закінчену чотирирічну
вищу освіту у коледжі [2, p. 7]. У той самий час перепис
населення СРСР 1959 р. показав, що на 1000 жителів
у віці 10 років і старше припадала 361 особа з вищою
і середньою (повною і неповною) освітою (в УРСР це
показник був навіть нижчим – 140 осіб на 1000 житів).
Закінчену вищу освіту мали лише 3,5% населення – що
було значно меншим від показника США [3, с. 147].
Не можна говорити про занепад асигнувань на освіту у
США: з початку ХХ століття вони невпинно зростали.
Так, з $53 на одного студента у 1919–1920, навіть після
коригування на інфляцію, країна мала 45% підвищення
виділених коштів [2, p. 32–33]. Звісно, що радянські
пропагандисти били на співвіднесення коштів, які
уряд США витрачав на освіту та озброєння. Згідно
з підрахунками Роберта Джонсона, у 1960 р. країна
виділяла $378,791 млн. на військові потреби, у той час
як на освіту в цілому – $175 тис. 615 млн. (з цієї суми
на середню дванадцятирічку йшло $122 тис. 877 млн.)
[4]. У цей самий час СРСР заявляв, що дотував 10 тис.
305,4 млн. карб. на освіту та виділяв 9 тис. 298,7 млн.
карб. на оборону. Статистичне співвідношення дійсно
було на користь Країни Рад. Хоча уже наступного
1961 р. на оборону виділили більше – 11 тис. 594,7 млн.
проти освітянських 11 тис. 330,9 млн. [5, с. 21].
Не виходила з тренду і тема Конголезької кризи,
у якій СРСР відчував себе зобов’язаним допомогти
братньому африканському народові. У грудні 1960 р.
преса презентувала карикатуру В. Подтягіна «В
кООНтакті з головорізами» [6]. Гра слів (контакт –
кООНтакт) мала вкотре показати продажність світового
співтовариства, яку викривав єдино справедливий
Союз РСР. Над малюнком стояло уже традиційне для
кінця 1950–х–початку 1960–х посилання на невідому
всезнаючу «газету»: «В Конго лютують банди Мобуту,
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а тим часом генеральний секретар ООН вдає, ніби
нічого не сталося. Ховається за ширмою «невтручання».
Ставленик імперіалістів США, він прагне в усьому
догодити колонізаторам». Зображення майже повністю
повторювало текст повідомлення. На ньому стояв
одягнений по моді пізнього бароко секретар ООН Даг
Гаммаршельд. На ньому був помережаний жюстокор,
що нагадував мундир, на ногах були штани–кюлоти до
коліна, обрамлені кружевом, шовкові панчохи та туфлі
з бантиками. Очі у нього були зав’язані так міцно, що
передавлювали гострого носа та лисину на лобі. Аби
ні в кого не було сумніву в особі «сліпця», біля нього
валявся портфель з його іменем «Хаммаршельд». Генсек
стояв, трохи присівши під вагою прапора, який тримав
обома руками, поклавши держак собі на праве плече.
На ньому було зображено оливкову гілку як символ
миру. Проте, стяг використовувався радше як дійсна
завіса, передній край якої був намочений у крові, що
точилася по підлозі до портфеля посадовця. За ширмою
стояв чорношкірий африканець у кітелі з масивними
еполетами. На голові з великими круглими очима та
широкими губами був одягнений кашкет із черепом
замість кокарди. Що коїлося за прапором, можна було
здогадатися по надпису над малюнком: «лютують банди
Мобуту», видно лише було, як у лівій руці військового
димиться револьвер, а у занесеній над головою
правицею був закривавлений ніж. Фінальною крапкою
була уявна репліка генсека африканцеві: «Пам’ятайте,
колего, я нічого не бачив і не чув!».
Вкотре радянська пропаганда (а, отже, і українські
радянські освітяни) проектували «свою» правду.
За півроку до того у карикатурі на бельгійських
колонізаторів у Конго, Мобуту разом із прем’єром
Лумумбою уособлював для Совєтів прагнення Конго до
суверенності. 30 червня 1960 року країна проголосила
незалежність. Відразу після цього в ній почалася
громадянська війна, викликана прагненням багатою
міддю провінції Катанга (пізніше перейменованої в
шабу) відокремитися від нової держави. Конфлікт
ознаменувався непримиренними суперечностями між
прем’єр–міністром Патрісом Лумумбою і президентом
Жозефом Касавубу. 14 вересня того ж року Мобуту, який
уже мав звання полковника і призначений прем’єром
начальником генерального штабу, за підтримки США
здійснив військовий переворот. 27 листопада Лумумба
був арештований вірними полковнику військами і
убитий [7].
Радянська преса формувала свій – однозначно
негативний – образ Генерального секретаря ООН. Для
освітян УРСР він поставав маріонеткою, слабкодухим
поплічником ворожих банд. Проте, це явно не відвідало
дійсності. На думку Алєксєя Смірнова, він був
найнекерованішим генсеком організації, який скинув
із неї юридичні пута залежності від великих держав та
вважав себе Колумбом ООН [8]. Тому проблема Конго
для нього стала можливість побудувати у світі державу,
непідконтрольну геополітичним титанам, але лише
ООН. Це видно бодай із його перепалок з очільником
СРСР М. Хрущовим. Політика Хаммершельда
явно не відповідала уявленням про комуністичне
Конго. Тому радянський керманич ініціював навіть
самоусунення Генсека із посади. Відповідь світового
лідера заслуговує на повне цитування, аби виявити
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хибність уявлень освітян про цього історичного
діяча: «Подавши у відставку в нинішньому важкому
і небезпечному становищі, я б віддав Організацію
на поталу всім вітрам. Я не маю права це зробити,
бо несу відповідальність перед усіма державами–
членами ... Не Радянському Союзу і ... не іншим
великим державам потрібні Об’єднані Нації для
захисту своїх інтересів: це потрібно всім іншим ... Я
залишуся на своїй посаді до закінчення мого терміну,
служачи Організації в інтересах всіх цих націй до тих
пір, поки вони вважають, що я повинен це робити.
Представник СРСР говорив тут про мужність. Подати
у відставку легко; куди важче залишатися на своєму
посту. Куди як легко поступитися натиску великої
держави. Інша річ – чинити опір. ... Мені неодноразово
доводилося це робити раніше ... Якщо така воля націй,
які бачать в ООН найкращий захист своїх інтересів в
сьогоднішньому світі, я зроблю це знову» [9]. Також
не можна звинувачувати його у байдужості до проблем
всередині самої африканської крани. Він двічі літав
до Конго у 1960 р. до виходу карикатури – у липні та
серпні [10]. І на цьому політична участь Генсека ООН
у владанні кризи в Центральній Африці лише почалася.
Як бачимо, радянська освітянська преса витворювала
негативні образи цілком позитивного міжнародного
діяча, чиї погляди банально ішли в розріз з офіційною
лінією партії. Так викривлювалося дзеркало щоденного
сприйняття світу викладачами та студентами вищої
педагогічної школи УРСР у добу «відлиги».
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The article illustrates the accents that profile press of the period of de–
Stalinization (1953–1964) was arranging for teachers of the UkrSSR in the sphere of
international politics through a specific form of influence on consciousness – cartoons.
Application of the method of content analysis helped to illustrate the interpretation
of teachers and students of higher educational institutions of the world order and
their evaluation of developments in the international arena; as well as to identify
meaningful participation of teachers in the «cold war». The paper is written within the
research work «Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of XVIII–XX
centuries» of the Department of Cultural Studies of PNPU.
Keywords: Every–day life, international politics, caricature, higher pedagogical
school, de–Stalinization.
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Комплементарність рецепцій жіночого питання
в українській філософії другої половини ХІХ –
першої третини ХХ століття
Наголошується, що український феміністичний рух на зламі ХІХ і
ХХ століть демонстрував прагнення жінок звільнитися з–під жорстких
традиційних, соціально–правових, побутових обмежень, активно прилучатися
до громадсько–політичних, національно–культурних норм і цінностей
життєздійснення, індивідуально–особистісного самоутвердження. Епі
центром відповідних трансформацій жіночого буття зманіфестовувався
розвиток, збагачення гідності жінки як особистості, її внутрішнього світу.
Обстоювалося положення, що, якщо повнота життєпроявів індивідуальності
є способом життєздійснення, то національно–культурний зміст духовних
цінностей, прагнення до їх засвоєння є також умовою зміцнення гідності
особистості як національної, як вільної: відчуття «мови гідності» є
демонстрацією беззастережного поціновування цілісності цінностей
людяності та національно–культурного буття. У статті, зазначається,
що, історичні, етнокультурні відмінності в розумінні суспільної, громадсько–
політичної ролі статей, їх визнання ролі в процесах самоідентифікації та
життєздійснення індивідуальності були чи не на першому плані упродовж
усієї попередньої історії і не подолані, безперечно, і подосі. Тому, жіноче
ж питання в українському історико–філософському дискурсі корелюється
із проблемами ідейно–національними. По великому рахунку, його статус і
представлено наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в українських реаліях,
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що було і формою зманіфестування важливості цілісності культурного буття.
Розуміння його глибини, національних відмінностей, пошук та обґрунтування
шляхів і способів його вирішення надихалися змістовністю й глибиною цілей
та завдань національного звільнення. Це питання також актуалізувало
потреби життєстверджувального увиразнення жіночності – змістовних
проявів жіночого світу як специфічного духовно–культурного простору
життєздійснення жінки, що у сприйнятті (і жінки, і чоловіка) не могло
природно не мати позитивного значення, потребуючи практичної реалізації.
Ключові слова: фемінізм, особистісність, свобода, гендер, життє
здійснення, жіноче буття, національна культура, жіночність.

Український феміністичний дискурс другої половини
ХІХ – початку ХХ століття актуалізував тенденції і
явища в загальнокультурному значенні, коли змістом
жіночих питань «промовляли» ідеали духовності та
гуманізму, що могли й повинні були синтезувати прояви
жіночого буття. Але це, у свою чергу, потребувало
узгодження цих світів віднаходженням, зміцненням та
практичним привнесенням життєстверджуючого, по–
людськи прийнятного смислу, зокрема, і з ще панівним у
суспільстві маскулінним духом, узвичаєними переважно
чоловічими цінностями та способами поведінки. Тому
вимоги рівноправності жінки із чоловіком могли й
повинні були розглядатися в контексті більш змістовного
і глибокого вирішення в цілому жіночого питання.
Започатковані М. П. Драгомановим [3], І. Франком
[9; 11] ідеї жіночої емансипації, в останні десятиліття
ХІХ ст. трансформувалися новими підходами у
діяльності й творчості У. Кравченко, О. Кобилянської,
Н. Кобринської, Є. Ярошинської, зокрема, обстоюванням
права жінок вільно визначати свою долю, збагачення
своєї індивідуальності, людських якостей, отримуючи
відповідного рівня освіту, вільно засвоюючи і
збагачуючи національно–культурні цінності. «Живи
для ідей, працюй кривавим трудом, віддай усе, усе за
рідний люд» – такий пролунав заклик серед галицького
жіноцтва в 80–х рр., і найвизначальнішою, заступницею
цього напряму була Н. Кобринська» [4, с. 514], –
наголошує С. Єфремов.
Так, і у перші десятиліття ХХ століття пов’язані
із жіночим питанням ідеї І. Франка, Лесі Українки,
Олени Пчілки – відображали життєву необхідність
перебудови, удосконалення соціальних інституцій
та міжлюдських відносин як заснованих на нових
морально–світоглядових принципах – відкритості,
доброзичливості, гуманності, як відношення людей, що
прагнуть до повноти життєздійснення «стихії статі»
та подолання «стихії свавілля». Але доконечність
вирішення жіночого питання, по суті справи,
надихалася й заповітними мріями українських жінок,
що духовно й культурно визрівали упродовж тривалого
періоду в глибинах національного буття, прагненням
розбудовувати міжособистісні, родинні відносини в
атмосфері сердечності та взаєморозуміння. «Одним з
теоретичних постулатів суспільних змін у ХІХ ст., та
й врешті–решт і ХХ ст., став фемінізм, зосереджений
головно на проблемах рівноправності жінок у
соціально–правовій та освітній сферах» [11, с. 545].
Як на наш погляд, тому якраз в контексті кореляції
із проблемами національно–ідейними українського
жіночого питання увиразнюється його смисложиттєва
спрямованість. Безперечно, слушно зазначається у
спеціальних дослідженнях [12], актуальними були
завдання піднесення жіночого буття до рівня потреб
реалізації індивідуально–особистісних можливостей.
На початку XX ст. сучасник Л. Українки В. В. Розанов
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зазначав: «Багато хто говорить, та вже й давно
вирішили, що «так зване» жіноче питання є лише піною,
котра піднімається внаслідок обмеженості суспільної
думки... Але є, існує жіноче питання як відображення
тенденції не «урівнюватися» з чоловіками, тенденції
твердо й переконливо визначити якраз своє, жіноче,
особливе «я» та вимагати, аби цивілізація, груба й
занадто «загально» – людська, дещо призупинилась
і замислилась, перш ніж зламати та остаточно
забруднити це слабке й ніжне «я» [12, с. 229]. Як
«зосереджене у собі самобуття», приховуючи жіночу
утаємниченість, жіноче буття завжди є й залишається
автономним, і лише такою мірою спроможним
протистояти «загальникам» сучасної культури і
цивілізації. Руйнація жіночої самовідданої автономії
є наслідком самозабуття, самовтрати, вочевидь,
неповторності жіночності, яка може існувати виключно
у даному статусі індивідуальності жінки, кожного
неповторного й таємничого жіночого обличчя. Тому
визначальний лейтмотив вимог звільнення української
жінки – утвердження умов вільного переживання
свого життя, досягнення його повноти як «сповнення»
індивідуальних задатків і здібностей у просторі
національно–культурного розвитку: жіноче буття, здатне
підносити, збагачуючи, індивідуальність жінки, означає
«життя зі смаком», в атмосфері любові, переживання
радості буття, на чому постійно наголошував
Г. С. Сковорода. «Мудрість же й смак є одне й те ж.
справжній смак при здоров’ї, а пряма мудрість при
користі. Немає нічого кращого як справжня користь;
і не має кращої користі, як користь душевна. Душевна
користь – це ліки, пожива й здоров’я серцю. Здоров’я
ж – веселість. І що ж дорожче за це? Все суєта, крім
цього. Приживи мені хоч цілий світ, усе суєта без
радості» [14, с. 52]. Український мислитель, відтак,
і закликає людину – і чоловіка, і жінку! – до духовної
творчості – як внутрішнього духовного зростання, як
непроминальної можливості самоздійснення, збагачення
і утвердження своєї індивідуальності. Застерігаючи
від спокуси «чинити беззаконня», він наголошує
на доконечності для людини вимоги жити в законі.
Жінка ж при цьому наділяється високими морально–
етичними якостями, – як матір, дружина, порадниця
[14]. Тому не може й не повинно ігноруватися, так
би мовити, «внутрішнє» жіночого питання, а не
просто вимога «позірного» урівнювання жінки і
чоловіка. «Має місце жіноче питання, зініційоване
тенденцією не «зрівнятися» з чоловіком, а твердо й
виразно демонструвати якраз своє, жіноче і особливе
«Я», та вимагати, аби цивілізація, досить груба й
занадто «загально»– людська, дещо призупинилась
і замислилась, перш ніж зруйнувати й остаточно
засмітити це тендітне й ніжне «Я» [12, с. 229]. І
повинна також усвідомлюватись потреба подальшої
гуманізації суспільства, в такому ракурсі «не відійшло
у минуле жіноче питання в смислі якраз «домашнього
вогнища», збереження «жіночості», дотримання вічних
у природі, але таких, що в умовах штучної цивілізації
піддаються руйнації, рис – «материнства», «сім’янинки»,
«господарки» [12, с. 229].
Природно, мається на увазі не «вибірковість», так
би мовити, цивілізаційно значущих зманіфестувань
жіночого буття за зразком дольової участі жінок у
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тих чи інших сферах суспільства й культури. Але
мовиться про доконечність посутньо нового відношення
до
можливостей
особистісного
життєздійснення
індивідуальності.
Вивільнення
жінки,
вирішення
жіночого питання повинно здійснюватися і завдяки
зростанню громадсько–політичної ролі жінок, і
послідовному, змістовному, практично більш значущому,
поширенню сучасних культурно–цивілізаційних норм та
цінностей на жіноче буття [Див. також: 2; 4; 5; 9; 10; 11;
13].
Уявлення про фемінне начало в українському
філософському
дискурсі,
як
засвідчує
аналіз
спеціальних розвідок [1; 2; 5; 9], нерідко мають
«абстрактний», «метафоричний» характер, коли їхні
автори обмежуються твердженнями про нього, як про
«нерівне», несамостійне щодо начала маскулінного.
А тому результат переосмислення та освоєння
присвячених цим питанням філософських ідей минулого
і покликані, на наш погляд, сприяти подоланню
зазначених обмеженостей, виробленню більш змістовних
підходів і способів їх вирішення.
Зародження феміністичного руху в Україні у другій
половині XIX ст. зініційовувалося прагненням жінок
звільнитися від усталених упередженостей, традицій
та стереотипів стосовно жіночого буття, потребами
оволодівати можливостями розвитку індивідуальних
інтересів. І суспільна свідомість, тією чи іншою
мірою, демонструвала, так би мовити, «пропедевтичні
тенденції», коли найбільш прогресивні мислителі, митці
та громадсько–політичні діячі намагалися піднімати
питання відмінностей статей, необхідності нового
підходу до ролі, призначення жінки в суспільстві,
відмежовування від вимог жорсткого унормування її
поведінки. Тому, на наш погляд, з метою об’єктивного
аналізу та висвітлення зміст порушеної проблеми
ідеології фемінізму повинен розглядатися в духовно–
інтелектуальному контексті співвідношення важливих
для життєздійснення людини норм, ідеалів та
громадянських цінностей, зокрема, і під впливом
західноєвропейських ідей, і з врахуванням істотних
національних відмінностей у цьому питанні, на чому
наголошувала Леся Українка [6]. Зрештою, в онтології
єдності цих ідей на засадах відповідних світоглядово–
філософських позицій актуалізувалися також проблеми
природи, смислу життя людини, її суспільної ролі,
питання реалізації громадянських цінностей, а відтак і
підходи до статевих відмінностей та зманіфестування
необхідності вивільнення жінки в усіх сферах
суспільства.
Важливішою ж умовою гармонізації гендерних
відносин українською громадсько–політичною думкою
поціновувався розвиток, поглиблення такої риси
особистісного життєздійснення жінки як самопізнання.
До прикладу, у листі до Я. В. Бачинського від 14 травня
1896 р. В. Стефаник зазначав, сповіщаючи про стосунки
із нареченою, що перш ніж наважитися здійснити такий
відповідальний, доленосний крок, він мусить глибоко
проаналізувати себе, «дошукатися в собі» того реального
чоловіка, яким він буде у майбутньому подружньому
житті, що і здійснював він «з дуже великої любові» до
своєї дівчини. При цьому особливо пильно вивчалися
такі «причини» формування кожної людини: по–перше,
«самого чоловіка якого характер і так его», а «по–
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друге, – вплив зовнішніх обставин на його формування».
З’ясувавши свої хиби та «добрі сторони», він мав
намір щиро розповісти про це нареченій – «аби вона
знала, з ким жити має. Того самого я би був зажадав і
від неї – «я би єї так розпитував, щоби–м довідався за
все». Щирість і відкритість – неодмінна умова відносин
між чоловіком і жінкою [16, с. 259]. Але, наголошує
В. Стефаник, знання позитивних рис свого характеру,
«добрих боків» слід зміцнювати та поглиблювати. Не
обходить увагою він також рівня освіченості жінок, –
недостатня освіченість не може бути перешкодою,
аби брати шлюб із коханою, адже, переконаний він,
це проблема соціальна, пов’язана із вирішенням
завдань національного звільнення та рівності людей у
суспільстві, зокрема, рівності гендерної, допоки жінки
не отримують університетської підготовки, до тих пір
залишається недостатньою і їх освіченість. Але це
демонструє, що особистісність життєвої активності
корелюється із цілісністю її індивідуальності як у
єдності репрезентованих і потенційних духовно–
інтелектуальних,
етико–естетичних,
громадянських
цінностей української жінки початку XX століття [Див.
також: 8; 15].
В українській філософії, отже, питання жіночої
емансипації розглядалися як процес внутрішнього
духовного змужніння та утвердження індивідуальності
жінки. Її духовний розвиток поціновувався на
основі усвідомлення своїх обов’язків, навколо яких
синтезувалися освітні та самоосвітні процеси, культурне
збагачення та розуміння необхідності прилучення
до політичного життя. Це – процес становлення
індивідуальної особистості, котра собі за обов’язок
покладає активне громадське життя, але їх практична
реалізованість
досягається
мірою
усвідомлення
особистісної гідності. І тому першою прикметою
внутрішнього світу української жінки у системі
цінностей українського фемінізму початку XX ст. було
реальне простування її до свободи, зокрема, у виборі і
свого життєвого шляху, і царини докладання творчих
зусиль [Див.: 8; 12]. Вищий життєсмисл, до прикладу,
зманіфестовує у цьому плані повість О. Кобилянської
«Людина». Увагу письменниці, зазначає Леся Українка,
привертає у першу чергу внутрішній світ її героїнь,
спроможність української жінки як особистості подолати
у собі ті якості, що, як видавалося, могли проявлятися
негативними наслідками у житті. Тому, переконана Леся
Українка, і за задумом, і за виконанням роман «Царівна»
досить вигідно відрізняється від подібних за тематикою
італійських та німецьких творів, і що ця відмінність
закорінена
у
беззаперечних
перевагах
героїнь
української письменниці [6]: самостійність її жінки –
здатність, що поступово оволодівається нею самостійно,
по суті, процесом самооволодіння, поступовим
пробудженням якостей і здатностей витримувати тиск
довкілля та бути господарем своєї долі, коли, отже, вона
має враховувати свої індивідуальні якості характеру,
інтелектуальні і т.д. здібності, на шляху їх розвитку вона
й утверджує свою самостійність.
Зманіфестування жіночої гідності було чи не
найістотнішою особливістю українського фемінізму
початку XX ст. У листі до А. Ю. Кримського від
3 листопада 1905 року Леся Українка, аналізуючи його
повість «Андрій Лаговський», писала, що вона «зовсім

43

Випуск 121

серйозно» віднеслась до цього твору і зовсім серйозно
страждала над ним» [7, с. 140]. Вона привертає увагу
до необхідності врахування поєднаності «високого
естетизму», «благородства» людини та цілісності
проявів життєвих процесів і разом з тим відмінності
між ними. Адже художньо–образна правда – річ
надзвичайно делікатна, по великому рахунку, піддатна
до відображення лише великим майстрам художньої
творчості, спроможним, визначивши конкретну мету,
чітко й послідовно її зреалізувати, зокрема, також її не
«перевершуючи». Але ж, продовжує Леся Українка,
повість А. Ю. Кримського спрямована на висвітлення,
відображення і «підвалин» життєвих процесів, і зачіпає
також «будову», що, цілком закономірно, потребувало
б «довше й пильніше зайнятись рештою будови» [7,
с. 141]. Зокрема, в повісті не розвинене «критичне
почуття» у відносинах – намагання осуджувати
чи виправдовувати вчинки приятеля Лаговського
Володимира і в першу чергу стосовно поведінки
однієї з героїнь повісті – Амалії. В цілому ж ми маємо
справу із «сумним, зневаженим образом дівчинки»,
хоча автор, безперечно, приховав «якусь сатисфакцію
сій безвинно загидженій людині» [7, с. 143]. Особливо
різка інвектива з боку Лесі Українки проти, по суті,
безпідставного, невиправданого зневажання жіночої
гідності і честі героїні викликана тим, що це було
здійснено «тільки ради ілюстрації» образу Володимира,
особи егоїстичної і примітивної – «його масні жартики
своїм убожеством змісту просто до розпачу доводять»
[7, с. 143]. «Біологія» при цьому, у прямому смислі,
«при–сутня», але ж – у просторі та вимірах обраного
життєвого шляху гідної свого при–значення особистості.
Бо «фізіологія – що з неї візьмеш? Вона собі жінка
проста і мало розуміється на ідеалах» [7, с. 144]. Але ж
чи не є подібна «простота» найнадійнішим «гарантом»
життєвості обраних ідеалів життєвого шляху? Характер
відношення чоловіка до жінки може розглядатися як
критерій загальної культури, вихованості, моральності,
особистісних якостей чоловіка.
Таким
чином,
українські
феміністки
кінця
XIX – початку XX ст. – особистості високої освіти,
інтелектуальної культури та душевності, вони глибоко
розуміли трагічний стан української нації, можливості
й потреби розвитку української людини, зокрема,
української жінки. Але чи не найприкметнішою
рисою їхньої інтелектуально–духовної розвиненості,
громадянської активності і творчості зманіфестовувалась
внутрішня цілісність життєвої позиції, органічної
єдності високої людяності і відповідальності, потреба
гуманних відносин міжособистісних і до тих суспільних,
особливо актуальних на той час, проблем та завдань
національного звільнення, коли жінка також отримувала
можливості особистісного самоутвердження: своєрідною
«перепусткою» до вищого світу національної еліти
поціновувалась індивідуальність самоздійснення – не в
егоїстичному смислі, а в ролі особистості – медіатора,
покликаного синтезувати потреби й інтереси своєї
нації, бути відповідальним за її подальші можливості
історичного й культурного здійснення. Фемінізація
української
філософської
культури
відповідно,
спрямовувала її подальший розвиток. Образ жінки у
творах українських філософів, письменників і поетів
корелюється з образом матері та образом України і
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батьківщини [Див. напр.: 4]. Артикулювання художньо–
образного та філософського дискурсу на жіночому
питанні, доконечності завдань жіночої емансипації,
набуваючи зростаючої актуальності наприкінці ХІХ –
на початку ХХ століття, свідчило про їх поширення
та утвердження в якості визначальних цінностей в
суспільній, громадсько–політичній думці, як, разом
з тим, і про духовну піднесеність самих творців
цих ідей, їх історичну і національну відповідальність.
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Complementarity of the reception of the female question
in the Ukrainian philosophy of the second half
of the XIX – the first third of the twentieth century
The article notes that the Ukrainian feminist movement at the turn of the
nineteenth and twentieth centuries demonstrated the desire of women to free
themselves from the rigid traditional, social and legal, domestic restrictions
and actively join the socio–political, national and cultural norms and values of
the life–fulfillment of individual and personal self–affirmation. The epicenter of
the corresponding transformations of female existence enriched development,
enrichment of the dignity of women as a person, his inner world. It was argued that if
the fullness of the life–long manifestation of individuality is a means of fulfilling life,
the national and cultural content of spiritual values, the desire for their assimilation,
is also a condition for strengthening the dignity of the individual as a national, as
free: the feeling of a «language of dignity» is a demonstration of unconditional
appreciation of the integrity of humanity’s values and nationally –cultural being. The
article notes that historical, ethno–cultural differences in understanding the social,
social and political role of the sexes, their recognition of the role in the processes
of self–identification and the fulfillment of individuality were not in the foreground
throughout the previous history and were not overcome, no doubt, over time.
Therefore, the women’s issue in the Ukrainian historical and philosophical discourse
correlates with ideological and national problems. Mostly, its status was presented
in the late XIX – early XX century in the Ukrainian realities, which was also a form
of manifested importance of the integrity of cultural life. An understanding of the
depth, national differences, the search for and justification for ways and means of
solving it were inspired by the content and depth of the goals and tasks of national
liberation. This question also actualized the needs of life–affirming expressiveness
of femininity – the meaningful manifestations of the female world as a specific
spiritual and cultural space for the woman’s fulfillment, in the perception (both
women and men) could not naturally not have positive value, requiring practical
realization.
Keywords: feminism, personality, freedom, gender, life completion, women’s
being, national culture, femininity.
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Зовнішня політика
посткаримівського Узбекистану
Розглянуто основні елементи зовнішньої політики Узбекистану після
приходу до влади президента Ш. Мірзійоєва, зокрема зовнішня політика на
регіональному та глобальному рівні та політика безпеки. Попри існування
думок про можливість принципової перебудови новим главою держави
зовнішньополітичних та безпекових настанов країни, великою є імовірність
збереження Узбекистаном нейтральної позиції по відношенню до будь–яких
постійних альянсів на кшталт ОДКБ, ЄврАзЕС тощо. Що ж стосується
загального курсу відносин з трьома зовнішніми гравцями в Центральній
Азії – США, Китаєм та Росією, то наразі найбільш вигідним партнером для
Узбекистану виступає Китай зі своєю невибагливістю до демократичних
перетворень з боку центральноазійських країн та потужним економічним
потенціалом, що пропонує регіону та Узбекистану зокрема вигідну співпрацю.
На регіональному рівні відносини Узбекистану із центральноазійськими сусідами
за часів Ш. Мірзійоєва мають великі шанси на «перезавантаження» в питаннях,
що були заморожені та /або становили проблему за часів правління І. Карімова.
З’ясовано, що незалежно від обсягу наслідування Ш. Мірзійоєвим політики
І. Карімова значення Узбекистану для регіону та світу в геополітичному та
економічному сенсі залишиться незмінним.
Ключові слова: Шавкат Мірзійоєв, Іслам Карімов, Узбекистан, зовнішня
політика, політика безпеки.

З самого початку історії незалежності Узбекистану
1991 р. біля керма держави залишався ще відомий
з радянських часів лідер І. Карімов, який очолив
соціалістичну республіку ще 1989 року. За час багато
річного правління узбецького лідера держава стрімко
розвивалася економічно, зокрема отримуючи вливання
за рахунок продажу золота, бавовни та природного газу.
Наряду з економічним зростанням в Узбекистані роками
розбудовувався та закріплювався культ особи І. Карімова
як гаранта добробуту та розвитку держави. У цей же
час сформувався зовнішньополітичний курс країни, в
основі якого лежало дотримання рівноваги у відносинах з
провідними державами, що мають інтереси в Центральній
Азії та в Узбекистані зокрема. Із смертю Карімова та
приходом до влади його наступника, Ш. Мірзійоєва,
в рядах зовнішньополітичних гравців, а також серед
цетральноазійських сусідів Узбекистану виникли побою
вання та припущення стосовно майбутньої діяльності
офіційного Ташкенту в сфері зовнішньої політики
та політики безпеки. Відтак інтерес до зовнішньо
політичного курсу Узбекистану на регіональному та
глобальному рівні після зміни влади в державі почав
стрімко зростати.
Оскільки тема сучасності та майбутнього місця
мірзійоївського Узбекистану є новою, наразі існує не
надто багато повноцінних наукових розвідок з даного
питання. Ряд аналітичних праць та доповідей щодо
практичної діяльності Ш. Мірзійоєва в зовнішній
політиці та політиці безпеки, а також таких, що розкри
вають позиції зовнішньополітичних гравців стосовно
нового керівництва Узбекистану, на даний момент
розроблені такими авторами, як Б. О’Грейді [12], О. Нур
Огутцу [11], Н. Сінгх [15]. Деякі важливі рекомендації
щодо двосторонніх відносин між західними партнерами
та Узбекистаном містить наукове дослідження Ч. Сал
лівана [17].
Після двадцятисемирічного незмінного керівництва
І. Карімовим Республіка Узбекистан отримала нового
главу держави наприкінці 2016 р. 4 грудня 2016 р.
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громадяни Узбекистану здійснили обрання другого
за новітню історію незалежності своєї держави
президента – Ш. Мірзійоєва, який перебував біля
керма країни з часу смерті попереднього, незмінного
очільника Узбекистану І. Карімова 2 грудня 2016 р.
Новий глава держави отримав перемогу, набравши
88,61% голосів виборців [7, с. 1]. Серед великої
кількості задач, які постали перед президентом, важливе
місце зайняли питання зовнішньої політики. Відтак
завдання Ш. Мірзійоєва полягає у направленні відносин
Узбекистану з регіональними сусідами та зовнішніми
гравцями (серед яких насамперед Китай, США, РФ)
в максимально вигідне для держави русло, а також
у балансуванні між зовнішніми гравцями, уникаючи
встановлення більшого впливу в регіоні та у відносинах
з Узбекистаном будь–кого з цих гравців.
Попри велику кількість припущень про те, як
виглядатиме новий зовнішньополітичний курс Узбе
кистану з обранням нового президента, плани Ш. Мір
зійоєва на перегляд попередніх напрацювань в цьому
напрямкові виглядають доволі примарно. Зокрема,
доказом незмінності планів нового узбецького
керівництва раз у раз ставали публічні заяви та
зустрічі Мірзійоєва в якості Президента, а також на
посаді прем’єр–міністра, що її обіймав Мірзійоєв
з 2003 року, та як в.о. глави держави протягом
осені 2016 року з моменту оголошення про смерть
національного лідера. У своїй заяві 8 вересня 2016 р.
він підкреслив необхідність збереження існуючих
зовнішньополітичного та безпекового курсів Узбеки
стану і в майбутньому [1]. Йшлося, власне, про
неприпустимість укладення будь–яких нових військових
об’єднань за участі Узбекистану та про заборону
розміщення військових формувань країни за кордоном
[7, с. 1]. Тож є досить малоймовірним, що вже на посту
президента Ш. Мірзійоєв братиме активну участь в
регіональних інтеграційних та безпекових процесах
(зокрема в тих, що педалює РФ – ОДКБ, ЄвразЕС) на
постійній основі [20, с. 6]. Це, однак, не заважатиме
керівництву Узбекистану приймати короткострокову
військову допомогу від тієї самої РФ для підтримки
регіональної стабільності не беручи при цьому участі
в ОДКБ, яку держава покинула в 2012 р., натомість
обмежуючись двосторонніми договорами вузького
профілю – як новими, так і вже укладеними за життя
І. Карімова. Підтвердженням цієї тези може слугувати,
наприклад, укладення двосторонньої угоди між міні
стерствами оборони Узбекистану та РФ 29 листопада
2016 р. про розвиток військово–технічного партнерства
та прийняття плану співробітництва між військовими
установами на 2017 рік [2]. Проте навряд чи навіть в
умовах, що існують, можна говорити про поглиблення
відносин Узбекистану з РФ, адже протягом двадцяти
п’яти років цей фланг залишався доволі непростому
становищі: ще з кінця 90–х рр. ХХ ст. Узбекистан
максимально відсторонювався від впливу Москви та
її неоколоніалістської політики, закріплюючи власну
політичну незалежність, а в подальшому й поготів
долучився до американської коаліції в рамках антитеро
ристичної кампанії в Афганістані 2001–2014 рр. та уклав
з Вашингтоном угоду про стратегічне партнерство [18].
Тим не менш, не можна не констатувати й певні
спірні моменти, які існували на початку ХХІ ст. та
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продовжували існувати в двосторонніх відносинах між
Узбекистаном та США та які можуть позначитися й
на зовнішній політиці мірзійоєвського Узбекистану.
Йдеться, власне, про питання «орієнтованого на
пропозицію» курсу США щодо всієї Центральної Азії
в контексті забезпечення демократії та дотримання
прав людини в усіх п’яти країнах («орієнтований на
пропозицію» центральноазійський курс США полягає
насамперед в експорті західних цінностей до країн–
партнерів на пострадянському просторі без урахування
локальних політичних та культурних особливостей –
авт.). У випадку з Ташкентом каменем спотикання в
американсько–узбекистанських відносинах стала гостра
критика Вашингтоном подій в Андіжані 2005 року та
наполягання на проведенні повноцінного міжнародного
розслідування діяльності керівництва Узбекистану
[14]. Зі свого боку Узбекистан відреагував рішенням
про виведення американських військових з узбецької
військово–повітряної бази Карші–Ханабад біля Термезу,
що її використовували в ході афганської кампанії
союзники, зокрема військові зі США та Німеччини [16].
Відтак для подальшої стабілізації відносин між новими
лідерами в Ташкенті та Вашингтоні згортання апеляції
до дотримання західних цінностей Узбекистаном,
на нашу думку, було б оптимальним (принаймні,
з боку нового глави Білого дому Д. Трампа попри
поки що невизначений курс щодо пострадянських
країн Центральної Азії є сенс очікувати такого
прагматичного підходу). Натомість на перший план
США слід було б вивести проблематику боротьби з
ісламістською загрозою та бізнесові інтереси обох
сторін.
Таким чином, наразі найбільш вигідним з точки
зору «попиту та пропозиції» в галузі зовнішньої
політики для Узбекистану залишається Китай зі своєю
потужною економікою та вельми індиферентним
ставленням до дотримання демократичних стандартів
життя в Центральній Азії та в Узбекистані зокрема.
Про глибоке проникнення економічних важелів впливу
Китаю до Узбекистану та Центральної Азії в цілому
свідчить і те, що протягом останнього десятиліття
тут суттєво підвищилася залежність від китайських
інвестицій в місцеву інфраструктуру. У останні роки
Китай поступово витіснив Росію, чия економіка
відчула на собі вплив європейських та американських
санкцій, з провідних позицій в узбецькій економіці: на
території Узбекистану діють близько 600 компаній, що
фінансуються з Китаю, а загальний обсяг інвестицій та
позик з КНР Узбекистану складав 6,5 млрд. дол. США
[11, p. 2]. Крім того, Китай купував туркменський
газ та транспортував його саме через Узбекистан,
забезпечуючи близько 20% свого щорічного споживання
газу, [13] а в 2013 р. І. Карімов та Сі Цзінпінь уклали
нові угоди в галузі енергетики на суму близько
15 млрд. дол. США [10]. У середині 2016 р. лідери
двох країн встигли закріпити розвиток китайської
ініціативи Економічного поясу шовкового шляху через
спорудження Камчитського тунелю – частини великого
проекту Китаю «Залізничних тунелів», що проходить
через Кураминський гірський хребет в Узбекистані [8].
У свою чергу, Ш. Мірзійоєв вже встиг висловитися
щодо необхідності подальшої розбудови стратегічного
партнерства з Китаєм в майбутньому [19].
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На рівні відносин із країнами–сусідами по регіону
Ш. Мірзійоєв вже встиг здійснити ряд кроків на
зближення. Серед ініціатив, покликаних пом’якшити
регіональну політику посткаримівського Узбекистану –
запровадження ряду регіональних ініціатив для
врегулювання проблемних питань кордонів з Таджики
станом та Киргизстаном, докладання зусиль щодо
полегшення режиму проходження узбецького кордону
громадянами сусідніх центральноазійських країн, обго
ворення питань права водовикористання й торгівлі [9]
та відновлення авіаційного сполучення між Узбеки
станом та Таджикистаном після двадцяти трьох років
перерви у зв’язку з загостренням політичних відносин
між двома країнами [4]. Мова також ідеться й про
відновлення залізничного сполучення з Таджики
станом, яке було припинене з тих самих причин, що й
сполучення авіаційне. Зокрема, під час громадянської
війни в Таджикистані Узбекистан скасував авіаспо
лучення з цією країною, ввів візовий режим та здійснив
замінування кордонів.
У середині вересня 2016 р. до Киргизстану прибула
робоча група з Узбекистану для обговорення питання
врегулювання проблеми кордонів, а вже за місяць
відбулася зустріч представників двох країн в Андіжані.
За результатами цих зустрічей станом на листопад
2016 р. Було досягнуто згоди по п’ятдесяти шести
спірним ділянкам кордону між двома країнами. Таким
чином, у двосторонніх відносинах між Киргизстаном та
Узбекистаном часів Ш. Мірзійоєва можливе поступове
потепління [5]. Крім того, наприкінці жовтня 2016 р. з
мертвої точки зрушило питання делімітації та демаркації
кордонів між Узбекистаном та Таджикистаном:
обговорення цих сторін двосторонніх відносин
між країнами було обговорено на рівні міністерств
закордонних справ [3].
Говорячи про можливість принципового перегляду
новим керівництвом Узбекистану настанов у зовнішній
політиці та політиці безпеки, слід відзначити,
що, імовірніше за все, єдиним імпульсом до такої
перебудови може стати лише поява конкретних загроз
безпеці регіональної стабільності та національним
інтересам країни.
Незалежно від того, наскільки повно новий
президент Узбекистану наслідуватиме свого поперед
ника в питаннях зовнішньої політики та політики
балансу сил між зовнішніми гравцями, значущість
Узбекистану для геополітичного розкладу залишиться
незмінною. У регіональному відношенні країна є
географічним ядром Центральної Азії, що межує з усіма
чотирма колишніми радянськими центральноазійськими
республіками, є найбільш густонаселеною країною
регіону з великим індустріальним потенціалом. Попри
схильність до відсторонення та навіть ізоляціонізму
в зовнішній політиці протягом всього часу з моменту
проголошення незалежності Узбекистан залишався
надійним форпостом, що стримував російський експан
сіонізм в пострадянській Центральній Азії, провід
ником енергетичних ресурсів між Центральною Азією
та Китаєм. Поведінка Ш. Мірзійоєва свідчить про
прагнення зберегти традиційний для каримівської
епохи формат балансування між зовнішніми гравцями –
США, Китаєм та Росією – з одночасним запобі
ганням потрапляння Узбекистану під суттєвий
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контроль будь–якої з цих держав та утворення
«однополярного» формату в двосторонніх відносинах.
Нарешті, балансування між традиційними зовнішніми
міжнародними гравцями та їхніми енергетичними
інтересами в регіоні, характерне для зовнішньої
політики Узбекистану каримівського та, скоріше за
все, й посткаримівського часу, може слугувати цікавим
прецедентом розвитку типової держави з «голландською
хворобою» [15].
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Foreign policy of the post–Carimov Uzbekistan
The article investigates fundamental issues of Uzbekistan’s foreign policy after
the new president, Shavkat Mirziyoyev, entered the office. In particular, it touches
upon the regional and global levels of the foreign policy of Uzbekistan, so does it
examine the security policy. Despite the speculations that the new head of state might
reconsider the basis of Uzbek foreign and security policy, Uzbekistan is likely to
maintain neutrality when it comes to any kind of steady alliances (CSTO, EurAsEC
etc.). As for the relations with the three external superpowers in Central Asia – the
USA, China and Russia, China is the most profitable partner for Uzbekistan, given its
insensible position toward the necessity of democratic reforms in Central Asia and its
significant economic potential that offers Central Asia and Uzbekistan particularly
fruitful collaboration. The regional relations of Mirziyoyev’s Uzbekistan with its
neighbors are likely to undergo the «reset» on the frozen conflicts and on the issues
considered problematic under Karimov’s presidency. It is concluded that regardless of
how deep might Mirziyoyev derive Karimov’s policy, the geopolitical and economic
importance of Uzbekistan for Central Asia and for the globe will remain uniform.
Keywords: Shavkat Mirziyoyev, Islam Karimov, Uzbekistan, foreign policy,
security policy.
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Історія української культури у творчій спадщині
Володимира Міяковського (1888–1972)
Розглянуто дослідження історії української культури у творчій
спадщині відомого історика та літературознавця Володимира Міяковського.
Проаналізовано праці вченого, які присвячені висвітленню культурних процесів
в Україні кінця ХІХ століття, коли посилився тиск царської цензури після
прийняття Емського указу 1876 р., її відродженню у період національно–
визвольних змагань 1917–1920 рр., літературознавчим процесам 1920–х рр., які
В. Міяковський визначав як добу «розквіту і надій», а також репресіям доби
радянської влади, яку він назвав «великою катастрофою» та еміграційного
періоду. Розкрито внесок ученого у дослідження життєвого та творчого шляху
відомих літераторів, значне місце в яких відводиться епістоляріям та мемуарам
як важливому джерелу біографічних та історико–культурних досліджень.
Ключові слова: історія України, українська культура, В. Міяковський,
історіографія, літературознавство.

Архівний діяч, історіограф, літературознавець,
дослідник джерел, бібліографічних, біографічних фактів
і текстологічних матеріалів Володимир Варлаамович
Міяковський, в своїх різноманітних наукових пошуках
не міг оминути дослідження історії української культури.
Серед понад ста українознавчих праць В. Міяков
ського, значну частину складають дослідження з історії
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української літератури, у яких розкривається доробок
поетів і письменників ХІХ і ХХ ст. та аналізуються
їхні твори. Дослідник не обійшов увагою й досягнення
українських учених, композиторів і художників, які
прославили національну науку і культуру. Проте
В. Міяковський не тільки аналізував творчість окремих
українських літераторів, учених і митців, а у низці своїх
праць дослідив процеси та події, що мали істотний вплив
на розвиток української культури.
Основними джерелами при дослідженні даного
питання є праці Володимира Міяковського, присвячені
вивченню історії української культури кінця ХІХ ст. –
другої половини ХХ ст., рецензії на праці відомих
науковців, мемуарна та епістолярна спадщина представ
ників української культури, яку ретельно збирав на
протязі всього свого життя В. Міяковський.
Важливу інформацію містить стаття Л. Залеської–
Онишкевич, у якій була здійснена спроба систематизації
праць ученого за тематичною ознакою. За підрахунками
авторки, переважна більшість праць В. Міяковського
була присвячена вивченню проблем історії та літератури
ХІХ ст., серед яких близько 130 публікацій – окремим
постатям чи літературним творам [1, с. 528].
Окреме місце в історіографії дослідження постав
леної проблеми посідає праця С. Білоконя, присвячена
життю та діяльності В. Міяковського, у якій на підставі
архівних та опублікованих джерел було здійснено одну
з перших спроб визначення внеску вченого у розвиток
українського літературознавства [2].
Окремих аспектів вказаної теми торкалися М. Анто
нович [3, с. 116–119], О. Федорук [4], Р. Подкур [5],
однак їх публікації лише побіжно характеризували роль
ученого у її вивченні. У свою чергу шевченкознавчі
дослідження В. Міяковського були докладно проаналі
зовані в одній з наших попередніх публікацій [6], тому
вони не стали предметом спеціальної уваги у даній
статті.
Проте досі не існує наукового дослідження, яке б
містило комплексний аналіз спадщини Володимира
Міяковського, присвяченої історії української культури
та літератури, що актуалізує постановку проблеми у
рамках даної публікації.
На нашу думку, аналіз внеску В. Міяковського у
вивчення літературних процесів та розвиток україн
ського письменства ХІХ ст. слід розпочати з праць,
присвячених характеристиці Емського указу 1876 р.
Центральне місце серед них посідає стаття «Ювілей
цензурного акту 1876 р.», що була опублікована на
сторінках часопису «Бібліологічні вісті» і розкривала
передумови його прийняття, сутність та катастрофічні
наслідки для української культури [7]. Приводом для
прийняття «высочайшего повеления», як зазначав
історик, стала доповідна записка помічника попечителя
Київського навчального округу, голови Київської
археографічної комісії М. Юзефовича, у якій вкрай
негативно оцінювалися зусилля української інтелігенції,
спрямовані на розвиток національної культури і
науки [8, с. 1823–1824]. Оцінюючи наслідки Емського
указу, В. Міяковський правомірно підкреслював, що
«цензурний терор» був спрямований на «вимирання»
всього українського [1, с. 528].
Причому під час Першої світової війни «за
українською руїною – настала руїна галицька», де
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на західноукраїнських землях, зайнятих Росією,
були заборонені діяльність «Просвіти» та Наукового
товариства імені Шевченка, закриті книгарня НТШ
й українські наукові та періодичні видання, зокрема
часописи «Рада», «Діло», щотижневики «Маяк»,
«Світло», «Літературно–науковий вісник», масово
проводилися арешти і заслання української інтелігенції.
Вчений констатував, що тоді «удари проти українства,
проти химерної можливості якогось сепаратизму падали
цілком на культурну справу, бо в ній полягав осередок
національного життя» [9, с. 66].
Велику увагу В. Міяковський приділив висвітленню
культурних процесів в Україні під час національно–
визвольних змагань 1917–1920 рр. У «Літературно–
науковому віснику» вчений опублікував статтю
«Культурні здобутки» (1919), у якій розглядав віднов
лення національного культурного життя у контексті
становлення української державності. У статті зазна
чалося, що відродження національної освіти, науки і
культури розпочалося лише з розбудовою Української
держави. Головними досягненнями у культурній сфері,
на думку В. Міяковського, стали заснування Україн
ської академії наук (далі – УАН) і Національної
бібліотеки [9, с. 69]. Вчений наголосив, що створення
Української академії наук у країні, де ще донедавна не
визнавалася рідна мова, мало важливе національне і
державне значення й давало можливість українському
народу нарівні з іншими народами брати участь
у вирішенні нагальних завдань людства [9, с. 72].
В. Міяковський неодноразово торкався питань діяль
ності УАН, підкреслюючи її великий внесок у
розвиток національної науки і культури, називаючи її
«бастіоном українства» [10, с. 427]. В статті В. Міяков
ський відобразив й перші кроки творення національної
книгозбірні та розкрив концепцію її розбудови як
бібліотеки європейського рівня. Зокрема, він писав: «Під
час державного будівництва утворенню Національної
бібліотеки надавали особливе державне значення.
Малося на меті, в рівень з культурними європейськими
державами, закласти велику книгозбірню всесвітнього
типу, яка б гуртувала в собі все, що витворено
людською думкою та знаттям по всіх науках, і яка б
давала спромогу познайомитися в як найповнішій мірі
з світовою літературою на всіх мовах» [9, с. 72].
Учений був переконаний, що новоутворена Національна
бібліотека невдовзі перетвориться на потужний центр
культурного і наукового життя в Україні.
Українська революція сприяла активізації національ
ного літературно–мистецького життя. Відроджувалися
українські видання, які масовими тиражами друкували
навчальну, художню та наукову літературу українсь
кою мовою, засновувалися нові часописи, утворю
валися літературні та мистецькі об’єднання. У часи
революційних перетворень В. Міяковський активно
співпрацював з критично–бібліографічним часописом
«Книгарь», що публікував статті, рецензії та повідом
лення про діяльність і плани видавництв, нові книжки
та бібліотечні справи. На шпальтах цього журналу
вчений надрукував низку рецензій на тогочасні видання.
Зокрема, у 1919 р. побачила світ його рецензія на
літературно–мистецький тижневик «Мистецтво», що
виходив у Києві за спільною редакцією Г. Михайли
ченка та М. Семенка як видання Української секції
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Всеукраїнського літературного комітету. Критично
оцінивши курс часопису на утвердження, так званого,
«пролетарського» мистецтва на противагу «загально
людському, світовому» мистецтву, В. Міяковський все
ж підтримав ідею випуску фахового мистецтвознавчого
журналу в Україні [11, с. 1720].
У 1918 р. у «Літературно–науковому віснику»
В. Міяковський опублікував рецензію на книгу україн
ського державного діяча та літературного критика
С. Петлюри «Незабутні. Літературно–критичні мініа
тюри», до якої увійшли есеї публіциста про видатних
представників української культури: Т. Шевченка,
І. Карпенко–Карого, І. Франка, М. Коцюбинського
і К. Михальчука. На думку В. Міяковського, автору
збірки вдалося зацікавити читача власними враженнями
від діяльності та творчості непересічних українських
митців [12].
Крім того, В. Міяковський уважно стежив за
публікаціями з української проблематики в російських
часописах. Ознайомлення зі змістом журналів «Былое»,
«Голос минувшего» і «Русская старина» дало йому
підстави зробити висновок про те, що за період
Української революції кількість статей на українську
тематику у них помітно зменшилася. А ти з них,
що висвітлювали українські національно–визвольні
змагання, оцінювали політичні та культурні перетво
рення в Українській державі, як правило, негативно.
Ворожу позицію російської інтелігенції автор пояснював
несприйняттям того, що українці «мусили взяти свою
справу в свої власні руки» [13, с. 201].
У 1920–х рр. В. Міяковський активно співробітничав
у журналі «Бібліологічні вісті», який видавав
Український науковий інститут книгознавства (УНІК)
за редакцією Ю. Меженка [14, с. 368–388]. Як зазначав
В. Міяковський, за час свого видання (1923–1930) він
перетворилися на «прекрасно редагований фаховий
журнал, до співробітництва в якому притягнуто було
найвидатніші наукові сили в галузі книгознавства»,
вчений також опублікував статті з проблем історії
цензури та історії української журналістики [15].
Другу половину 1920–х рр. В. Міяковський
визначав як добу «розквіту і надій» в усіх сферах
національного культурного життя, період, коли
«українська культура йшла до якоїсь вищої мети» [16,
с. 4]. Зокрема, тоді в літературі діяли «неокласики»,
творчість яких високо оцінювалася вченим, а в УАН
«величезну роботу» розгорнув історик М. Грушевський.
Ознакою багатогранного духовного життя стала
діяльність численних наукових товариств, у тому числі
й Українського бібліологічного товариства, що було,
як наголошував В. Міяковський, витвором видатних
українських митців і науковців: М. Макаренка, В. Ка
сіяна, А. Середи, С. Маслова, Ю. Меженка, Я. Стешенка
та ін. [16, с. 4].
Розглядаючи вже в еміграційний період своєї
творчості літературно–мистецьке життя в Україні
за часів радянської влади, В. Міяковський окреслив
дві проблеми, які, на його погляд, у радянську добу
визначали напрями боротьби за українську куль
туру: перша – це співвідношення національного
та інтернаціонального в літературі й мистецтві;
друга – співвідношення двох культур, української
та російської. «Справжній» українській культурі, як
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наголошував учений, були притаманні «національний
характер і орієнтація на Європу» [10, с. 401]. Спроба
витворення пролетарської культури, яку здійснювали
апологети комуністичного режиму, на переконання
В. Міяковського, виявилася невдалою і тільки засвід
чила, що ніякої окремої пролетарської культури не
існувало. Метод соціалістичного реалізму в літературі та
мистецтві, що культивувався радянською владою під час
соціалістичної розбудови, як зазначав учений, «закривав
очі на всі темні боки цього будівництва», а «сучасний
Гоголь, який гостро і різко поставив би питання
про болячки нового часу», як з гіркотою зауважував
В. Міяковський, був би «засуджений на позбавлення
всіх людських прав і на перевиховання в іншому дусі на
совєтській каторзі» [10, с. 401].
Питання переслідування українських літераторів
з боку радянської влади В. Міяковський торкнувся
у статті «Лебединий спів (епізод з підсовєтського
літературного життя)», у якій висвітлив драматичну
долю поета–неокласика М. Драй–Хмари, що зазнав
нищівної критики після публікації свого сонету
«Лебеді», а згодом був арештований і засланий на
Колиму, де і загинув. Репресій або гонінь зазнали й
інші представники «п’ятірного грона неокласиків» –
М. Зеров, П. Филипович, О. Бургардт (Юрій Клен) і
М. Рильський, для яких сонет М. Драй–Хмари також
став «лебединим співом», адже час, коли можна було
вільно висловлювати свої думки і почуття, залишився
у минулому. В статті засуджувався комуністичний
тоталітарний режим, що нищив найкращих українських
поетів у «розквіті сил і таланту» [10, с. 415].
Про трагічну долю митця в радянській Україні
йдеться у статті В. Міяковського «Юхим Михайлів –
нездоланий митець», що була присвячена репресованому
у 1935 р. українському художнику–символісту, поету
і мистецтвознавцю Ю. Михайліву, творчість якого,
як зазначав учений, була «кричущим запереченням
«соціалістичного реалізму», що залізною рукою
комуністичної партії насаджувалася у всіх ділянках
мистецтва» [17, с. 15]. До висвітлення діяльності та
творчості Ю. Михайліва науковець повертався й в інших
своїх працях та спогадах [18; 19; 20], адже вважав своїм
обов’язком писати про «заслужених перед Україною
її талановитих синів», імена яких за радянської доби
намагався викреслити з народної пам’яті [17, с. 15].
У розвідці «Як зруйновано Золотоверхового
Михайла в Києві» В. Міяковський відобразив жертовну
боротьбу вчених–мистецтвознавців М. Макаренка
і Д. Айналова за збереження всесвітньо відомої
пам’ятки давнього мистецтва та викрив сталінських
урядовців і чиновників, які були винні у знесенні
Свято–Михайлівського Золотоверхого собору. У статті
зроблено висновок, що радянська доба призвела до
«повного занепаду справи збереження пам’яток давнього
українського мистецтва» [21, с. 83].
Стан української культури за тоталітарного режиму
В. Міяковський порівнював з «великою катастрофою»,
під час якої з УАН були «вирвані найкращі сили», а
«чудесні» національні наукові та культурні установи,
що так плідно працювали у 1920–х рр., «потоптані й
знівечені», зокрема, припинили свою діяльність УНІК та
Українське бібліологічне товариство, перестав виходити
часопис «Бібліологічні вісті» тощо [16, с. 5]. І лише
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після Другої світової війни, перебуваючи в еміграції,
за «нових європейських умов», українська творча та
наукова інтелігенція спромоглася відтворити Українську
вільну академію наук, організувати наукові та культурні
товариства, заснувати українські бібліотеки, музеї,
архіви й часописи, що діяли у найкращих національних
академічних і культурних традиціях. Діяльність україн
ських наукових та культурних інституцій за кордоном
В. Міяковський відобразив у низці своїх працях
«Вільна українська преса в 1945 р.», «Українська Вільна
Академія Наук (1945–1947)», «Музей–архів УВАН і
церковний відділ його», «Музей–архів імені Д. Анто
новича Української Вільної Академії Наук».
Ще однією частиною літературознавчих пошуків
В. Міяковського були праці про життєвий та творчий
шлях окремих діячів української культури. У 1919 р. у
газеті «Слово» побачили світ розвідки В. Міяковського
про українського ученого–філолога О. Огоновського [22]
та українського письменника і етнографа О. Стороженка
[23]. За п’єсою О. Стороженка про легендарного
козацького отамана Тараса Гаркушу український драма
тург М. Старицький написав лібрето для першої опери
М. Лисенка «Гаркуша», на що В. Міяковський звернув
увагу у своїй розвідці «Невідомі твори М. В. Лисенка
(За ненадрукованими матеріалами)» [24].
В. Міяковський був автором низки рецензій на
видання творів українських письменників ХІХ ст. та на
дослідження, у яких розглядалася творчість літераторів
ХІХ ст. Рецензуючи збірник творів О. Кониського, що
вийшов у Полтаві в 1918 р., учений визнав важливим
завданням перевидання творів письменника, оскільки
велика частина його літературної спадщини залишалася
маловідомою українському читачу [25]. Цікавила
В. Міяковського й непересічна постать українського
письменника, літературознавця, публіциста, історика,
фольклориста, дослідника творчості Марка Вовчка
та редактора першого повного видання «Кобзаря»
(1907) в Росії В. Доманицького. У журналі «Наше
минуле» вчений опублікував лист В. Доманицького
до М. Требінської, який був написаний літератором
у французькому Аркашоні 15 квітня 1910 р., тобто
за декілька місяців до його передчасної смерті.
Цей лист В. Міяковський виявив серед архівних
документів Київського губернського жандармського
управління. Із супровідної до публікації розвідки, де він
прокоментував вищезгаданий лист, а також навів цитати
з листів В. Доманицького до критика й літературознавця
Ф. Матушевського, читач дізнавався про трагічну долю
українського вченого–емігранта, який, вже будучи
смертельно хворим, мріяв «побачити рідну землю
й дорогих людей», та його видавничі плани, адже й
прикутий до ліжка науковець готував до друку «Історію
України–Русі» Миколи Аркаса та третє видання
«Кобзаря» Т. Шевченка [26].
Взагалі епістолярну спадщину будь–якого письмен
ника В. Міяковський розглядав як джерело, що містило
ключ до пізнання його творчої лабораторії й давало
змогу з’ясувати умови та «атмосферу, у якій працював
митець» [27]. Для дослідника творчості письменника
його листи, на думку вченого, були цікавішими
від інших джерел, наприклад, такого як щоденник
літератора, оскільки у листуванні зі своїми колегами,
друзями, видавцями і рідними, тобто різними, але
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близькими людьми, митець, як правило, відверто й
всебічно обговорював свої творчі ідеї та плани.
У 1919 р. побачили світ дослідження В. Міяков
ського, присвячені огляду опублікованої епістолярної
спадщини М. Коцюбинського. Дослідивши епістолярій
літератора, В. Міяковський побачив М. Коцюбинського
«надзвичайно скромним письменником» і «справжнім
митцем», який не «почував своєї мистецької сили» і, як
творець, постійно був «незадоволений собою», ретельно
опрацьовував і протягом тривалого часу переробляв свої
оповідання [27, с. 1445–1447].
Низку своїх праць В. Міяковський присвятив аналізу
діяльності та творчості українських поетів, зокрема,
Лесі Українки та Миколи Зерова. На науковому засіданні
з нагоди 30–річчя від дня смерті видатної української
письменниці, що відбулося у київському Будинку
вчених у вересні 1943 р., учений виступив з доповіддю
«Сонет у Лесі Українки», яку в 1945 р. у Ауґсбурзі
опублікував часопис «Світання» під назвою «Сонет у
Лесі Українки (Пам’яті Миколи Зерова)». У дослідженні
В. Міяковський підкреслив, що всі сонети Лесі Українки
написані у класичній для сонету формі, та наголосив,
що вона разом з І. Франком була «піонером щодо
запровадження західноєвропейських поетичних форм»
в «практику української поезії» [28, с. 23]. До творчості
славетної української поетеси та членів її родині, які
залишили помітний слід в українській культурі, вчений
звертався і в інших своїх працях [29; 30; 10, с. 372–377].
Про М. Зерова В. Міяковський підготував
розвідку «Сонетний пір (з приводу появи «Сонетарія»
М. Зерова)». З неї дізнаємося, що сонет, як поетичну
форму, та історію сонету В. Міяковський почав
досліджувати, перебуваючи ще у засланні в Карелії. Він
«ретельно колекціонував сонети всіма мовами з усіх
книжок, які траплялися під руку», що «прикрашало»
його таборове життя. Про захоплення В. Міяковського
сонетами та його колекцію дізнався М. Зеров, який,
зустрівшись з вченим, запропонував влаштувати
«Сонетний пір», де мали б пролунати сонети поета
та найкращі твори з колекції В. Міяковського. Однак
невдовзі М. Зерова було заарештовано, але його
сонети збереглися й у 1948 р. були видані за кордоном.
Ознайомившись зі збіркою віршів М. Зерова, В. Міяков
ський охарактеризував поета як «тонкого чудесного
майстра» сонету, поетичний голос якого «бринить» мов
«струна під смичком віртуоза» [10, с. 430–432].
М. Зеров був лідером групи українських поетів–
неокласиків, кожен з яких, як зазначав В. Міяковський,
«віддав свою данину» сонету як «викінченій» поетичній
формі. Так, багато «прекрасних довершених канонічних
сонетів» створив О. Бургардт (Юрій Клен) [10, с. 421–
422], набуток якого вчений проаналізував у своїх працях
«Літературно–наукова спадщина Юрія Клена» та «Юрій
Клен», наголосивши, що творча особистість Юрія
Клена–Освальда Бургардта поєднувала в собі «глибокого
науковця дослідника, прекрасного знавця європейських
літератур, надзвичайного майстра поетичної форми
і талановитого оповідача–новеліста» [10, с. 418].
Творчість ще одного представника групи «неокласиків»,
поета, перекладача і літературознавця М. Драй–Хмари
В. Міяковський дослідив у статті «Золоті зернятка
(Пам’яті М. Драй–Хмари)». Ця праця вийшла друком в
1943 р. у журналі «Наші дні», а поруч зі статтею вчений
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опублікував вірш М. Драй–Хмари «Маленькій Оксані»,
характерний для творчої вдачі поета.
Перебуваючи у середовищі творчої інтелігенції, яка
згуртувалася навколо журналу «Наші дні», В. Міяков
ський розпочав збирати матеріал для «Провідника
по новій українській літературі» [31, с. 103]. Під час
роботи над бібліографічним довідником до вченого
потрапили рукописна збірка віршів чернігівського
поета Аркадія Казки «Lamentobile» («Сумливе») та
низка листів останнього до В. Модзалевського 1917–
1918 рр., що розкривали постать А. Казки як «першого
неокласика української літератури» [31, с. 104]. Аналізу
його творчості літературознавець присвятив статтю
«Біля джерел неокласики», яку у 1944 р. опублікувала
берлінська газета «Українська дійсність». Цю розвідку,
що не була включена до бібліографії В. Міяковського,
у 2005 р. передрукував «Сіверянський літопис» [31].
У дослідженні вчений пожалкував, що підготовлена
А. Казкою у 1919 р. збірка поезій «Перший вінок» не
побачила світ. Поету так і не судилося в повній мірі
реалізувати свій непересічний талант, у вересні 1929 р.
він був заарештований у справі СВУ і, не витримавши
тортур, загинув у в’язниці.
Зазначимо, що В. Міяковський надавав велике
значення мемуарам, як важливому джерелу біографічних
та історико–культурних досліджень. Очолюючи україн
ські архівні установи, вчений мріяв організувати
видання серії «Бібліотека українських мемуарів»
і постійно спонукав до написання спогадів своїх
сучасників. Наприкінці 1940–х рр. осередок української
культури й освіти у Вінніпезі видав «Спогади» видат
ного українського диригента та композитора О. Кошиця.
Публікація стала приводом для написання В. Міяков
ським статті «Спогади Олександра Кошиця», де вчений
охарактеризував видані мемуари як «надзвичайну
книгу», що розкривала постать «великого музики» та
його любов до України й українського народу, яким були
присвячені життя та творчість генія [10, с. 449–455].
Спогади ж самого В. Міяковського стали підґрунтям
для багатьох його праць про українських літераторів
(М. Зерова, О. Бургардта (Юрія Клена), В. Петрова,
О. Косач–Кривенюк та ін.), митців (Ю. Михайліва)
та вчених (Д. Антоновича, Д. Дорошенка, П. Зайцева,
В. Дорошенка та ін.). Історик Л. Винар у своїй рецензії
на збірник праць В. Міяковського «Недруковане і
забуте», у якому була опублікована низка мемуарів
вченого про українських діячів, зазначив, що його
спогади про П. Зайцева, Д. Дорошенка, О. Косач–
Кривенюк «дають цікавий матеріал» до висвітлення
їхнього життя й оточення [10, с. 187].
Якщо розглянути дослідження В. Міяковського про
видатних українських учених, а він був автором розвідок
про наукову діяльність Д. Антоновича, Л. Білецького,
М. Грушевського, В. Дорошенка, Д. Дорошенка, В. До
маницького, П. Зайцева, М. Новицького, О. Огоновсь
кого та ін., то ці праці не тільки розкривають особистий
внесок науковців у розвиток національної науки і куль
тури, а й дають можливість прослідкувати окремі тен
денції розвитку наукового та культурного життя українців
середини ХІХ – середини ХХ ст. як на терені України, так
і поза її межами [10, с. 202–224; 32, с. 34–36; 33].
Сам В. Міяковський ретельно досліджував епісто
лярну спадщину видатних діячів української науки
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та культури як важливе джерело для відображення
їхнього життєвого та творчого шляху. В останні
роки свого життя вчений готував до друку листи
видатного українського літературознавця, академіка
ВУАН С. Єфремова до мецената української культури,
видавця й публіциста Є. Чикаленка, що відклалися в
Музеї–архіві ім. Дмитра Антоновича УВАН. Ця праця
побачила світ вже після смерті науковця на шпальтах
часопису «Український історик».
Таким чином, проблеми української культури
знайшли відображення у багатогранній палітрі історич
них та літературознавчих праць ученого, що фокусують
увагу на подіях, процесах, творах і діячах ХІХ ст.
(творчість Т. Шевченка, П. Куліша, прийняття Емського
указу) та першої половини ХХ ст. (перетворення періоду
Української революції 1917–1921 рр., літературні
процеси 1920–х рр., репресії радянського тоталітарного
режиму, особливості еміграційного середовища україн
ської творчої інтелігенції тощо).
Досить цінним є те, що кожному періоду В. Міяков
ський дає свою характеристику та оцінку. Судячи з
цього, можна сказати, що В. Міяковський цікавився
дуже широким пластом історії культури, на основі робіт
митців тогочасної доби, їх листування та мемуарів
зміг зробити аналіз не тільки їхньої творчості, а й дати
оцінку кожному періоду окремо.
Отже, у працях В. Міяковського з історії української
культури знайшли відображення як загальні процеси
розвитку національного культурного та наукового життя,
що відбувалися в Україні та поза її межами протягом
ХІХ – середини ХХ ст., так і творчі досягнення окремих
видатних представників української літератури, науки і
мистецтва цього періоду. Події культурного та наукового
життя в Україні В. Міяковський розглядав через
призму національного відродження, високо оцінюючи
перетворення в культурній сфері, що відбулися під
час розбудови Української держави, й засуджуючи
тоталітаризм радянського періоду, коли в літературі
та мистецтві панував метод соціалістичного реалізму,
а талановиті українські письменники, вчені та діячі
культури або піддавалися репресіям, або змушені були
залишити Україну. Творчість багатьох із них привернула
увагу В. Міяковського, який у своїх дослідженнях
намагався висвітлити їхній внесок не тільки в
національну, а й світову науку та культуру.
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The history of Ukrainian culture in the creative heritage
of Vladimir Miyakovskiy (1888–1972)
In this article the research history of Ukrainian culture in a creative heritage of
the famous historian and literary critic Vladimir Miyakovskiy has been considered.
The works of the scientist devoted to the coverage of cultural processes in Ukraine
at the end of the XIX century have been analyzed, when the pressure of the tsarist
censorship increased after the adoption of the Ems decree of 1876, its revival during
the national liberation struggle of 1917–1920, the literary processes of the 1920s,
defined by Miyakovsky as the time of «prosperity and hope», as well as the repressions
of the period of Soviet power, which he called «a great catastrophe», and the
emigration period. The author’s contribution to the study of the life and creative path
of well–known writers have been disclosed, in which an important place is given to
epistolary and memoirs as a significant source of biographical and historical–cultural
research.
Keywords: history of Ukraine, Ukrainian culture, V. Miyakovskiy, historiography,
Literary Studies.
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Мовна політика в Україні:
історичний аспект
Проаналізований вплив мовної політики на розвиток Української
державності, а також з’ясовані його наслідки. Мовне питання, доведено
автором, посідає центральне місце в історії Українського державотворення.
Змагання за державну самостійність нероздільно пов’язане із мовним
суверенітетом. Аналіз відомих історичних фактів дає підстави автору
стверджувати, що державна мова – важливий консолідуючий фактор
суспільства, без неї неможливе будівництво соборної та суверенної національної
держави. Українська влада в різні історичні періоди загалом усвідомлювала
роль і значення української мови в житті суспільства (мовореформаторська
діяльність, зокрема українських урядів 1917–1920 рр., тому підтвердження),
але нерішучість у вирішенні ключових проблем означеної сфери створила
кризову ситуацію в культурному просторі держави, що негативно вплинуло
на державотворчий процес. На думку автора, мовна політика традиційно
умисно політизується окремими державними та іншими діячами, що подеколи
створює напружену ситуацію всередині країни.
Ключові слова: Україна, українська мова, українські землі, ЮНЕСКО,
М. Грушевський, національно–визвольний рух, закон.
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Мовне питання посідає центральне місце в історії
Українського державотворення. Змагання за державну
самостійність нероздільно пов’язане із мовним
суверенітетом. Ось чому для української нації, яка в
колоніальні періоди зазнала жорстокого національно–
культурного гніту з боку іноземних поневолювачів,
захист національно–культурного простору є одним із
пріоритетних завдань. Окрім того, українська мова
відіграє роль цементуючого елементу націєтворення.
Після чергового відродження державного суверенітету
наприкінці ХХ ст., а особливо в умовах сучасної
російсько–української війни (з 2014 р.) зміцнення
позицій державної мови на всій території нашої країни
набуло особливого значення.
Мовне питання досліджував ряд дослідників кінця
ХІХ – початку ХХ ст.: М. Грушевський, В. Науменко,
Б. Грінченко, С. Єфремов та інші. Дослідження на су
часному етапі провадять такі науковці, як: В. Івани
шин, В. Колесник, В. Кізченко, Ю. Шевчук, С. Румян
цева, С. Яременко, О. Данилевська, О. Руда і т.д. Однак
досліджувана тема настільки багатогранна та неодно
значна по суті, що потребує подальшого всебічного
аналізу.
Мета статті: проаналізувати деякі аспекти мовної
політики в контексті державотворчих змагань україн
ців у різні історичні періоди, а також з’ясувати її
наслідки.
В різні історичні періоди окремі видатні постаті
світового рівня не раз виявляли прихильність до
культури українців, навіть по–доброму їм заздрили.
Наприклад, всесвітньо відомий російський письменник
Лев Толстой (1828–1910) зачудовано писав: «Щасливі
ви, що народилися серед [українського. – С. Х.] народу
з такою багатою душею, народу, що вміє так відчувати
свої радощі й чудово виливати свої думки, свої мрії,
свої почуття заповітні. Хто має таку пісню, тому нічого
боятися за своє майбутнє. Його час не за горами. Вірите
чи ні, що ні одного народу простих пісень я не люблю
так, як вашого. Під їхню музику я душею відпочиваю.
Стільки в них краси і грації, стільки дужого, молодого
почуття й сили» [21, с. 188]. Подібні визнання чеснот
культурного надбання древньої нації, впевнені, є пере
конливими й авторитетними.
Доктор філологічних наук Ірина Фаріон у своїй
книжці «Суспільний статус староукраїнської (руської)
мови у XIV – XVII століттях» [23] ґрунтовно проана
лізувала функціонування староукраїнської (руської) мови
в XIV – XVII ст. Так, мовознавцем доведено: попри
державний статус староукраїнської мови в Литовсько–
Українській державі, саме українськомовне позашкільне
середовище здійснювало тиск щодо викладання нею
в навчальних закладах [23, с. 579]. Себто традиційно
громада взяла на себе обов’язок опіки над рідною
мовою. Пізніше відбулися значні корективи в мовній
політиці, при якій «багато горя і образ винесли тоді…
[українці. – С. Х.] Важко було їм зберегти свою віру і
мову серед поляків–католиків» [18, с. 7].
Дещо краща ситуація, як відомо, склалася за доби
козацько–гетьманської держави, проте її занепад
спровокував антиукраїнську мовну політику тодішніх
загарбників. Так, автор першорядного історичного
джерела, син і помічник антіохійського патріарха
Макарія ІІІ (? – 1675) Павло Халебський (Алепський,
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1627–1669) стверджував: «…по всій землі русів, тобто
козаків, ми помітили пречудову рису, що збудила у
нас подив: усі вони, за винятком небагатьох, навіть
більшина їхніх дружин і доньок, уміють читати…»
[24, с. 25].
Наприкінці XVII – XVIII ст. Москва цілеспрямовано
проводила політику ліквідації державності українців.
Про небезпеку московського впливу в Україні попе
реджав на початку ХVIII ст. гетьман–доброчинець
Іван Мазепа (1687–1709). Приміром, в листі до
стародубського полковника Івана Скоропадського (1646–
1722) від 30 жовтня 1708 р. мудрий володар писав: «…
ми, Гетьман, бачачи Вітчизну нашу… що приходить до
крайньої згуби, коли ворожа нам здавна сила московська
те, що поклала була від багатьох літ при всезлобному
своєму намірі, тепер почала досягати із занепадом
останніх прав та вольностей наших, коли без жодного
з нами погодження, почала забирати малоросійські
[українські. – С. Х.] городи в своє посідання, людей
наших, пограбованих і до кінця знищених, із них
повиганявши, а своїми військами осаджувати» [13,
с. 128]. А потім тривала тяжка доба звитяги нації за
право на життя. В умовах боротьби за відродження
своєї державності хоробрі українські інтелектуали
успішно оволоділи безкровною зброєю – дерзновенним
Словом. І так, слово до слова, дійшли до не іграшкових
випробувань. Розуміючи, що без мови неможливе
відродження держави, знаний церковний діяч Михайло
Левицький (1774–1858) вже в 1817 р. видав меморіал
«В обороні державного управлення і самостійності»
української мови [7, с. 162–163], що засвідчило полі
тичну зрілість і рішучість частини вітчизняної еліти.
Автори монографії «Територія мови Тараса Шевченка»
(2016) [20] розглянули феномен самоідентифікації
українців через призму мовотворчості видатного
українського поета–пророка Тараса Шевченка (1814–
1861), чим аргументовано довели про нерозривність
зв’язку мово– й державотворення.
На початку ХХ ст. активізувався національно–
визвольний рух українців, для яких, в результаті
стількох століть різноманітних заборон та приниження
з боку окупантів, мовне питання стало особливо
чутливим. Деякі представники інтелігенції обґрунтували
своє бачення вирішення даної проблеми. Так, відомий
громадський і науковий діяч Михайло Грушевський
(1866–1934) опублікував працю «Про українську мову й
українську справу» (1907) [2], котру, безумовно, можна
вважати своєрідною «дорожньою картою» тодішнього
свідомого українства.
У цій праці М. Грушевський рішуче засудив
двомовність, яку вдалося нав’язати українському
суспільству, в т.ч. і через відсутність державної
підтримки [2, с. 31, 33, 36]. Її існування підтримувалося
імперським режимом штучно. Із чималими потугами
мовне питання отримало новий імпульс у добу
українського державотворення 1917–1920 рр. Лише в
проекті Конституції Директорії Української народної
республіки таки передбачили закріплення статусу
української мови як державної [3, с. 57]. До речі, ще до
початку сучасної російсько–української війни (з 2014 р.)
деякі українські дослідники довели, що двомовність
загрожує територіальній цілісності України [7, с. 132;
5, с. 74]. Про відповідні ризики йдеться і в монографії
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філолога Олени Рудої «Мовне питання як об’єкт
маніпулятивних стратегій у сучасному українському
політичному дискурсі» (2012): «Найвідоміша семіотична
опозиція тоталітарного дискурсу «герой» – «ворог»
сьогодні актуалізована у формі існування двох мов–
антагоністів і трансформована в нову опозицію ідео
логем: «мова» – «язык». Недобросовісні політики й
політтехнологи використовують їх для маніпулювання
свідомістю так званих «російськомовних громадян» [15,
с. 72].
Засилля російської мови на українських теренах,
зауважимо, становить неабияку небезпеку україно
мовному середовищу. Гадаємо, остовпіла хвалебна
терпимість «синів неба» призвела до кризи сучасної
інформаційної безпеки нашої держави. Доречно
нагадати: ситуація практично не змінилася і після
прийняття Закону про мови в УРСР 1989 р., оскільки,
наголосив тодішній народний депутат СРСР Дмитро
Павличко, українське чиновництво, колись обравши
нерідну мову й відмовляючись визнавати свою моральну
помилку, чинить особливий опір українській мові [19,
с. 7]. Йому вторить головний редактор видавництва
«Ярославів Вал» Михайло Слабошпицький: «Доки
українська людність не сконсолідується національним
імперативом і не вимете з владних кабінетів анти
українських діячів, доти всяка потолоч визначатиме, хто
може бути нашим національним героєм, а хто – не може,
вказуватиме, яке місце в нашому домі має належати
нашій мові. Це не буде ніякою ксенофобією, якщо ми
скажемо цьому брудному набродові: ми – тутешні, на
цій землі – могили сотень поколінь наших предків,
і ми, передовсім ми, маємо права – й історичні, й
політичні, й моральні – визначити, як нам жити в нашій
державі» [17].
Слід було б, переконаний М. Грушевський, «…виробити одностайний канон її [української мови. – С. Х.]
від Сяну до Кубані» [2, с. 37]. Окреслені ним межі
українського простору суголосні зі словами пісні–
гімну Михайла Вербицького (1815–1870): «Станем,
браття, в бій кровавий від Сяну до Дону // В ріднім
краю панувати не дамо нікому» [4]. Пізніше відомий
український вчений–географ, автор першого національ
ного атласу Соборної України Володимир Кубійович
(1900–1985) пов’яже державотворчі процеси україн
ців із розвитком їхньої мови, окресливши кордони
українського простору у відповідності із розповсюд
женням національної мови: «Границі українських земель
лежать там, де пробігають границі українського народу,
його мови й культури. Українські землі тягнуться
від Тиси, Дунаю, Чорного моря й Кавказу по ліси і
багна Полісся, від Попраду, Сяну, Вепру й Біловежі
по надкаспійські пустелі й широкий Дон, за якими
ще простягаються українські колонії почерез Азію аж
до берегів Тихого океану» [9, с. 3]. І ще: «Територія
української мови збігається більш–менш з українськими
етнографічними землями…» [9, с. 340]. Дана метода
визначення території за мовною ознакою, ймовірно,
сягає принаймні часів правління Богдана Хмельницького
(1648–1657), який виборював право «…на всю стару
Україну або Роксоланію, де є грецька віра та існує їхня
мова аж до Вісли» [8, с. 56].
Звертаємо вашу увагу і на невідпорну відповідь
вченого тим, хто частенько заводить недолугі співи про
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начебто брак у нашій мові спеціальних термінів і т.ін.:
«Маємо мову культурну, літературну, наукову… вона
може сповняти своє призначення зовсім добре…» [2,
с. 38]. Цілком слушно один із дописувачів популярного
часопису «День» підкреслив: «Наша мова не посту
пається іншим інформаційними можливостями. Об’єм
українського тексту, перекладеного з європейських мов,
обсягом… співпадає з обсягом англійського, французь
кого оригіналу» [1].
Подав державний муж і чудодійний рецепт щодо
вирішення існуючої проблеми: «Не чіпатися того, що
ділить і роз’єднує поодинокі частини української землі,
а пильнувати того, що лучить і єднає їх докупи, і се
зміцнювати й розвивати мусимо. Як в житті і традиції,
так і… в національній мові…» [2, с. 36]. А чи не
зважити сьогодні нам на думку українського авторитета
минувшини?!
У період державотворчих змагань 1917–1920 рр.,
в умовах мовнореформаторської діяльності різнопар
тійного проводу, саме громадськість виступила локомо
тивом принципових змін у мовній сфері України.
Дослідниця мовної політики та мовного законодавства
Оксана Данилевська була вражена, «…що до
мовнореформаторської діяльності, яка здебільшого була
ініційована не вищим чиновництвом або партійною
бюрократією, а пересічними громадянами – школярами
та студентами, їхніми батьками, лікарями, військовими,
митцями та науковцями…» (монографія «Мова в
революції та революція в мові», 2009) [3, с. 4]. Різнобій
партійно–ідеологічних установок, відомо, негативно
вплинув на мовнореформаторські ініціативи урядів
у роки української революції, хоча їхнім наслідком
слід вважати короткочасне національно–культурне
Відродження 1920–х рр. (невдовзі знищене тоталітарним
режимом; масштаби цієї трагедії добре проілюстровані
в антології «Розстріляне відродження» [14]). Так, статус
української мови не був визначений навіть у Конституції
УНР (29 квітня 1918 р.) [3, с. 57]. Сумнозвісний період
скасування політики українізації та переслідувань
інтелігенції літературознавець і публіцист Юрій Лаврі
ненко (1905–1987) охарактеризував як «…замах на
відродження суверенного українського мистецтва (а
значить і людини). Вона відкинула суверенний культур
ний вклад Радянської України 1920–х років…» [14,
с. 12]. Адже українська мова, як самодостатня система,
«автоматично породжувала націю та державу» [22,
с. 15]. І це, безперечно, становило небезпеку існуванню
новому режиму.
Не хотілося б наразі згадувати про затаскане
«Колесо Історії» і якимсь чином підтверджувати
крилатий вислів все «повертається на круги своя».
Та все ж, зупинимо відлік часу на початку 90–х років
ХХ ст. Вдумаймося в таке.
Скажімо, як не дивуватися такому факту. Бюлетень
Національної комісії УРСР у справах ЮНЕСКО вид
авався лише іноземними мовами. Коротко, переважна
частина українців, не володіючи певними чужинецькими
мовами, позбавлялася природного права на інформацію.
Це дало підстави в 1990 р. майбутньому першому
міністру закордонних справ самостійної України
Анатолію Зленку (1990–1994) зауважити: «Припускаємо,
що діяльність Національної комісії… краще знають за
кордоном, як удома» [6, с. 5].
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Після схвалення Закону «Про мови в УРСР» деякі
інтелектуали почали мріяти: мовляв, до 2000 року
все вирішиться. Щоправда, були і тверезі міркування.
Загалом «чеський варіант Грушевського» наприкінці
ХХ ст. не сприйняли навіть відомі майстри слова.
Розмірковуючи над Законом про мови 1989 р.
(розтоптаний на початку ХХІ ст.), перший голова
Товариства української мови імені Тараса Шевченка
Д. Павличко 1990 р. виголосив: «Закон вимагає єдиного:
хто б ти не був за національністю, якщо ти працюєш у
державній установі в Україні, ти зобов’язаний знати
і вживати українську мову. Закон зобов’язує до цього
чиновництво наше…» [19, с. 7]. А земляк одеситів,
співавтор Конституції України, народний депутат ВР
України Сергій Головатий в прямому ефірі телеканалу
ТВІ («Підсумки з В. Кіпіані», 19.08.2012) ще раз наполіг
на безумовному верховенстві української мови на
всій території нашої держави. Як і доктор юридичних
наук С. Головатий, міжнародник з 30–річним стажем
Борис Тарасюк категорично заперечив правочинність
останніх парламентських рішень з мовного питання
(див.: телепередача «РесПубліка з Анною Безулик»,
«5 канал», 19.08.2012). Непримиренні дискусії тривають
донині, про що свідчить один із членів робочої групи,
яка розробляла законопроект «Про державну мову»
(№5670, «проект громадськості»): «Доводилося чути,
що сплеск мовної законотворчості – це чергові мовні
суперечки, яких було чимало за 25 років незалежності та
ще за кілька років до неї, коли ухвалювали закон «Про
мови в УРСР». Насправді ситуація, яка склалася нині,
інша. Вона є не лише наслідком отих суперечок майже
тридцяти попередніх років і нездатності політичного
класу справедливо розв’язати це питання, не лише
відверто антиукраїнської діяльності авторів закону «Про
засади державної мовної політики», які підклали міну
сповільненої дії під фундамент держави…» [11].
Тепер щодо наслідків сумнозвісного Закону СРСР
«Про мови народів СРСР», прийнятий, незважаючи
на те, що суперечив (!) конституції СРСР, Верховною
Радою СРСР 24 квітня 1990 р. Цікаве одне із тверджень
Дмитра Пилипчука: «Проголошення російської мови
офіційною (а по суті державною) є продовженням
русифікаторської політики царизму, сталінізму і
сусловщини, воно законодавчо закріплює привілеї
російської мови з метою завершення асиміляції народів
Радянського Союзу» [12]. Гонорар за цю публікацію
автор переказав у блокадний фонд допомоги Литві.
Вибудовуючи численні аргументи на захист
української мови, Д. Пилипчук у статті «Встаньмо з
колін!» навів, зокрема, безпрецедентний приклад: «У
мільйонолюдних містах України – Одесі і Харкові…
де переважає корінне населення і де живуть не тільки
манкурти, немає жодного українського дитячого садка,
а в Дніпропетровську [нині – місто Дніпро. – С. Х.]
їх – всього лишень два» [12]. Як тут не згадати слова
М. Грушевського: «Українська дитина досі не має…
корисних обставин для вивчення своєї мови. Кажу все
про Україну російську [територія України, що входила
до складу Російської імперії. – С. Х.], бо галицька
виробила вже собі кращі умови з сього погляду» [2,
с. 30].
Під шаленим тиском громадськості, зусиллями в
основному активістів, у неймовірних муках починала
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життя перша українська школа в Донецькі [16].
Зазначимо, так йшлося у тексті – перша українська
школа! Адже нині, у подібних випадках, прийнято
говорити принаймні україномовна. Очевидці оповідали:
на одному із суботників по ремонту цієї школи
працював тоді ще другий секретар обкому партії Петро
Симоненко [16]. Мова йде не про початок ХХ ст., а про
його кінець.
А от уривок із діалогу професора Інституту культури
та абітурієнтки–киянки (етнічна українка):
– Чому ви не вивчали [у школі. – С. Х.] української
мови і літератури? – запитав я.
– Лікар заборонив, – несміливо відповіла вона [10].
Чи потрібні коментарі до цього діалогу? –
задаємо собі риторичне запитання. Але ж це, далебі,
не вигадка. Тож цілком слушно звучить висновок
знаного публіциста, професора Юхима Лазебника
(1912–2006): «…[радянсько–російська. – С. Х.] полі
тика дискримінації культури і мови українського
народу згубно відбилася на вихованні сучасної
української молоді!» [10]. А ось мораль від викладача
української мови у Колумбійському та Єльському
університетах Юрія Шевчука: «Мовна шизофренія
нав’язує україномовним російську мовну картину світу,
психологічну потребу дивитися на світ крізь призму
і образність російської мови. Мільйони українців
відчувають глибоку трагедію власного існування через
те, що окремих слів, які є в російській мові, не існує в
українській мові» [26].
Вихований за радянської системи, політик Юрій
Щербак дивувався: «Понад сім десятиліть ХХ століття
обстоював український народ своє право на державність.
Стільки крові пролилося… що дивом дивуєшся: як наш
народ зумів вижити, зберегти свій генофонд, свої мову,
культуру, національний дух і прийти до прийняття
Декларації про державний суверенітет?!» [25]. Дійсно,
не вникнувши в суть названої проблеми хоча би по–
толстовськи, збагнути логіку речей важко. Коротко,
щастя українців передусім в їхній мові. І за своє щастя
варто поборотися.
Таким чином, аналіз відомих історичних фактів дає
підстави стверджувати, що державна мова – важливий
консолідуючий фактор суспільства, без неї неможливе
будівництво соборної та суверенної національної
держави. Українська влада в різні історичні періоди
загалом усвідомлювала роль і значення української
мови в житті суспільства (мовореформаторська діяль
ність, зокрема українських урядів 1917–1920 рр.,
тому підтвердження), але нерішучість у вирішенні
ключових
проблем
означеної
сфери
створила
кризову ситуацію в культурному просторі держави,
що негативно вплинуло на державотворчий процес.
Водночас мовне питання традиційно умисно політи
зується окремими державними та іншими діячами,
що подеколи створює напружену ситуацію всередині
країни.
Захист й повноцінний розвиток української мови
вимагає системних заходів як державних органів,
так і громадських інституцій. Ось чому відповідним
науковцям і громадським активістам слід посилити
роботу щодо теоретичного обґрунтування та змістового
наповнення конкретних програм суцільної українізації
всього суспільного й державного життя.
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Language policy in Ukraine: a historical perspective
The article analyzes the impact of language policy on the development of
Ukrainian statehood and clarified its consequences. The language issue, as the author
proves it, is central to the history of Ukrainian state creating. The struggle for national
independence is inseparably connected with the linguistic sovereignty. The analysis of
known historical facts gives grounds the author to assert that the state language is an
important factor of the society consolidation and the building of united and sovereign
nation state is impossible without it. Ukrainian authorities in different historical
periods awared generally the role and importance of the Ukrainian language in
society (reform efforts, including Ukrainian governments 1917–1920, confirmation),
but indecision in desition of key problems in this determinated sphere had created a
crisis of the cultural space of the state and has negative influence on the process of
state–building. According to the author, language policy is traditionally politicized
separate state and other officials deliberately and this sometimes creates tensions
within the country.
Keywords: Ukraine, Ukrainian, Ukrainian land, UNESCO, M. Grushevskyi, the
national liberation movement, the law.
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«Ти – Петро (скеля), і… я на цій скелі збудую
мою Церкву». Мт 16: 18 в церковній писемності
донікейського періоду
Розглядається тлумачення слів Ісуса з Мт 16: 18, звернених до апостола
Петра: «Ти – Петро (скеля), і… я на цій скелі збудую мою Церкву» в церковній
писемності II – III ст. У ній показана особиста роль Петра як підстави Церкви.
У той же час в патристичних даних цього періоду ми знаходимо різне розуміння
того, хто саме є наступником обітниць, даних Петру.
Ключові слова: апостол Петро, камінь, основа Церкви, еклезіологія.

Дана тема не має спеціального дослідження,
зокрема, українською та російською мовами. Значна
частина патристичних текстів, що відносяться до
цієї епохи і стосуються розуміння Мт 16: 18, також
не перекладені на ці мови. У запропонованій статті
робиться спроба заповнити цю прогалину.
Один з найвідоміших євангельських текстів –
Мт 16: 13–19 – укладає обітницю Ісуса, яка дана
Симону Петрові. Справжність цього тексту сучасною
біблеїстикою не заперечується [21, с. 34].
Цей текст є найважливішим зазначенням на
положення апостола Петра в Церкві, і Церква розуміла
його так завжди. В наш час з цим погоджується) не
тільки католицьке богослов’я, але і православне.
Недарма покійний сербський бібліст Веселін Кесіч,
професор Свято–Володимирській Православної Бого
словської Семінарії в США, називає його найбільш
вирішальним пасажем, що визначає особливий статус
апостола Петра [20, с. 35]. Це «безсумнівно, найбільш
важливий текст про примат Петра у Новому Завіті» [20,
с. 38], – визнає він.
В цьому уривку Симон Петро перший від імені всіх
учнів визнає, що Ісус є Христос і Син Бога Живого.
Причому тільки один Матей, на відміну від інших
синоптиків (Мк 8: 27–29; Лк 9: 18–20), поміщає в
своєму Євангелії обітницю Господа про Церкву, яку
він висуне на камені: «Тож і я тобі заявляю, що ти –
Петро (скеля), і що я на цій скелі збудую мою Церкву
(κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν)» (Мт 16: 18) [1, с. 26; 11,
с. 45].
У даній статті нас будуть цікавити тільки ті
тлумачення, які стосуються розуміння терміна «камінь»,
хоча вони безпосередньо пов’язані з подальшими
обітницями, даними Петрові: це «ключі Царства Небес
ного» і влада «зв’язувати і вирішувати» (Мт 16: 19).
У церковній писемності донікейського періоду відомі
кілька посилань на Мт 16: 17–19.
Цей текст не заторкається в писаннях свв. Климента
Римського, Ігнатія Богоносця і Іринея Ліонського.
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Вважається, що вперше в християнській літературі
на нього посилається Тертуліан (+ після 220) [20,
с. 61–62] в трактаті Про прескрипции [проти] єретиків
(De praescriptione haereticorum). Трактат датується
приблизно 197 р. [5, с. 19]. У ньому Тертуліан визнає,
що Спаситель обіцяє спорудити Церкву на Петрі, і що
сам Петро є каменем:
Хіба щось було приховано від Петра, який був
названий каменем для спорудження Церкви, отримав
ключі Царства Небесного і владу розв’язувати і
зв’язувати – на небесах і на землі (latuit aliquid Petrum,
aedificandae Ecclesiae petram dictum (Matth. 16: 18, 19),
claves regni cаelorum consecutum, et solvendi et alligandi
in cаelis et in terries potestatem)? [13, 34, с. 116].
Цікаво, що цю роль Петра він визнавав і після
свого переходу в монтанизм, при цьому заперечуючи
спадкоємність влади Петрової в Папах. У антипапському
трактаті монтаністського періоду Про сором’язливість
(De pudicitia), звертаючись до Папи св. Каллісту (217–
222), він пише наступне:
Нині з приводу твого судження я питаю (de tua nunc
sententia quaero), звідки ти узурпуешь це право Церкви
(unde hoc ius ecclesiae usurpes). Якщо Господь сказав
Петру (si quia dixerit Petro Dominus): на цій скелі збудую
мою Церкву, Я дам тобі ключі Небесного Царства (Super
hanc petram aedificabo ecclesiam meam, tibi dedi claves
regni caelestis), або, що дозволиш або зв’яжеш на землі,
то буде дозволено або зв’язано на небі (uel: Quaecumque
alligaveris vel solveris in terra, erunt alligata vel soluta in
caelis), тому ти зарані вважаєш і собі відводиш владу
зв’язувати і розв’язувати, тобто всієї Церкви присвоюєш
посаду Петра (idcirco praesumis et ad te derivasse solvendi
et alligandi potestatem, id est ad omnem ecclesiam Petri
provinciam). Хто ти такий, що перекидаєш і змінюєш
явний намір Господа, який передав це персонально
Петру (qualis es, evertens atque commutans manifestam
Domini intentionem personaliter hoc Petro conferentem)?
На тобі, сказав, поставлю Церкву мою, і Дам тобі
ключі, а не Церкви, і Що зв’яжеш або розв’яжеш, а не
що зв’яжуть або розв’яжуть (Super te, inquit, aedificabo
ecclesiam meam, et: Dabo tibi claues, non ecclesiae, et:
Quaecumque solveris vel alligaveris, non quae solverint vel
alligaverint) [14, с. 1078].
Написання трактату відносять до проміжку між 208
і 218 рр. [19, с. 19], але, з огляду на дати понтифікату
св. Калліста, Тертуліан звернувся до Папи на початку
його правління.
Про те, що на Петрі споруджена Церква (super
illum aedificata), Тертуліан згадує також в трактаті De
monogamia (Про одношлюбність) [15, с. 939].
На початку свого понтифікату Папа Калліст видав
декрет, що дає послаблення за плотські гріхи, проти
якого виступив Тертуліан. Зміст папського декрету
відомо з трактату De pudicitia. Вважається також, що
саме Калліст вперше для затвердження прерогатив
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Римської кафедри зробив посилання на Мт 16: 17–19
[18, с. 19–20]. Тобто, якщо Тертуліан в De praescriptione
haereticorum говорить (вперше в християнської
писемності) тільки про головуючу роль Петра, а в
трактаті De pudicitia особливо підкреслює, що ця роль
належить особисто Петру, і більше нікому, то Папа
Калліст обітницями, даними Петру, вперше обґрунтовує
папське служіння.
Найбільш видатний екзегет донікейської епохи
Оріген (+ 253/54) залишив своє розуміння першості
Петра в Мт 16: 17–19 в Коментарях на Євангеліє від
Матея.
Якщо і ми говоримо, як Петро (͑ως ͑ο Πέτρος): «Ти
Христос, Син Бога Живого», та не тіло і кров нас (це)
відкриває, але світло наших сердець, возсіяв від Отця,
сущого на небесах, то і ми стаємо Петром (γινόμεθα
Πέτρος), і нам говорить Слово: «Ти Петро», і т. д.
«Петра» ж – це всяк учень Христа (Πέτρα γαρ π͠ας ͑ο
Χριστ͠ου μαθητης), з якого пили як «з духовної, що йшла
за ними, скелі» (1 Кор 10: 4), та на кожному з таких
каменів (καὶ ͗επὶ π͠ασαν τοιαύτην πέτραν) споруджується
всяке церковне слово і (небесне) громадянство (πολιτεία)
має кожен з покликаних святих [12, с. 997–999].
Далі Оріген додає:
Ім’я «скеля» («петра») належить всім наслідувачам
Христа (παρώνιμοι γαρ πέτρας πάντες οι͑ μιμηταὶ Χριστ͠ου),
духовним послідовникам скелі тих, що спасаються, з
якої вони п’ють духовний напій. Вони однойменні зі
скелею («петрою»), також, як і Христу. Оскільки вони
є членамі Христа, вони називаються християнами, від
скелі же – Петрами (πέτρας δὲ, Πέτροι) [12, с. 1004].
Отже, згідно з Оригеном, Церква ґрунтується не
тільки на Петрі, а й на кожному з апостолів і навіть на
кожному з учнів, оскільки будь–який з них робиться
«Петром», сповідуючи його віру. Ймовірно, тут ми
маємо справу з певною алегорією, що цілком зрозуміло
для вчителя олександрійської школи. У переносному
сенсі можна визнати, що кожен, хто сповідає Ісуса
Христом і Сином Бога живого, стає «Петром». Однак в
прямому сенсі в тексті Мт 16: 16–19 йдеться особисто
про Симона Петра і про те служінні або про ту роль,
яку йому вручає в Своїй Церкві Ісус. Це служіння
розуміється Церквою в плані служіння ієрархії, і ця
обставина ще менше дозволяє буквально спиратися
на тлумачення Орігена. Крім того, в Євангеліях немає
ніяких вказівок на те, що Ісус дає обітниці, аналогічні
тим, які Він дав Симону, також і будь–якому віруючому
в Нього.
Ознакою, так би мовити, «необов’язковості»
буквального розуміння наведеного уривка, здається,
служить і те, що в іншому місці Оріген визнає
підставою Церкви особисто Петра. В тлумаченні
на Євангеліє від Йоана він пише наступне (цей
уривок призводить Євсевій Памфіл): «Від Петра, на
якому заснована Церква Христова і ворота адові не
переможуть її, залишилося тільки одне послання, всіма
визнане» [2, с. 223].
Щодо Петрова служіння в церковній ієрархії, то
Оріген в тлумаченнях на Євангеліє від Матея згадує і
про це.
Оскільки ж ті, хто претендує займати місце
єпископів, сказане [«Що ти прив’яжеш на землі», і
далі – А.] вживають так само як Петро (͑ως Πέτρος), і,
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прийнявши від Спасителя ключі Царства Небесного,
вчать, що то, що вони зв’язали на землі, те засуджено і
пов’язано і на небі, а то, що вони розв’язали, розв’язане
й на небі, то, треба сказати, що вони правильно кажуть,
якщо вони мають ті справи, завдяки яким було сказано
тому Петру (͗εκείνω τω Πέτρω): «Ти Петро», і якщо вони
таки само, як той, на кому споруджена Церква Христова
[12, с. 1013].
Ці слова свідчать про те, що Оригену було відомо
вчення про єпископів як наступників влади Петра.
Олександрійський вчитель підкреслює лише, що носії
цієї влади повинні бути гідними наступниками Петра.
В інших тлумаченнях донікейського періоду завжди
визнається особиста роль Петра як підстави Церкви, як
це ми бачимо у Тертуліана.
Для свщмч. Кіпріана Карфагенського (+ ок. 258),
який благоговійно визнавав авторитет «вчителя» (Терту
ліана), Петро – це той, «якого першим обрав Господь і
на якому заснував Свою Церкву (quem primum Dominus
elegit, et super quem aedificavit Ecclesiam suam)» [3,
с. 410, 611–612]. Або, як пише св. Кипріян в інших
місцях:
Але Петро, на якому той же Господь заснував
Свою Церкву (Petrus tamen, super quem aedificata ab
eodem Domino fuerat ecclesia), кажучи один за всіх і
відповідаючи голосом Церкви (unus pro omnibus loquens
et ecclesiae voce respondens), сказав: Господи, а до кого
ж іти нам? Це ж у тебе – слова життя вічного! Ми й
увірували й спізнали, що ти – Син Бога Живого (Йн 6:
68–69) [4, с. 138, 553].
Куди ж повинен йти спраглий? Чи до єретиків, у
яких немає зовсім не джерел, ні річки життєдайної води,
або ж до Церкви, яка одна і, по слову Господа, заснована
на одному, який прийняв і ключі її (an ad ecclesiam, quae
una est et super unum, qui et claves eius accepit, Domini
voce fundata est)? [5, с. 213, 621].
Апостол Петро є видимим знаком єдності Церкви, і
саме в цьому полягає сенс заснування на ньому Церкви:
... і хрещення одне, і Дух Святий один, і Церква,
яка по початку і вимозі єдності заснована Христом
Господом на Петрі, одна (una Ecclesia a Christo Domino
super Petrum origine unitatis et ratione fundata) [6, с. 1043,
609].
Ця думка неодноразово повторюється у Кипріяна [5,
с. 213, 619; 7, с. 336, 497; 8, с. 406, 595].
Апостол Петро – необхідна складова Церкви. Він
несе служіння єдності, причому обов’язково в єдності
з усіма своїми побратимами–апостолами, рівними йому
по «гідності і владі». Це вчення Кіпріан досить повно
викладає в книзі Про єдність Церкви:
Господь промовив Петрові: «ти – Петро (скеля),
і що я на цій скелі збудую мою Церкву й що пекельні
ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного
Царства, і що ти на землі зв’яжеш, те буде зв’язане на
небі; і те, що ти на землі розв’яжеш, те буде розв’язане
й на небі» (Мт 16: 18–19). І знову Він каже йому ж після
воскресіння Свого: «Паси моі вівці» (Йн 21: 16). Таким
чином засновує Церкву Свою на одному (super illum
unum aedificat Ecclesiam suam, et illi pascendas mandate
oves suas). І хоча, після воскресіння Свого, Він засвоює
рівну владу всім апостолам, кажучи (et quamvis apostolis
omnibus post ressurectionem suam parem potestatem
tribuat et dicat): «Як мене послав Отець, так я посилаю
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вас... Прийміть Духа Святого! Кому відпустите гріхи –
відпустяться їм, кому ж затримаєте – затримаються»
(Ін 20: 21–23); проте, щоб показати єдність [Церкви],
Йому було вгодно було з одного ж і розпочати цю
єдність (tamen, ut unitatem manifestaret, unam cathedram
constituit, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua
auctoritate disposuit). Звичайно, і інші апостоли були те
саме, що і Петро, – мали рівну з ним гідність і владу,
але спочатку вказується один, для позначення єдиної
Церкви (hoc erat utique et ceteri apostoli quod fuit Petrus,
pari consortio praediti et honoris et potestatis, sed exordium
ab unitate proficiscitur, et primatus Petro datur, ut una
Christi Ecclesia et cathedra una monstretur. Et pastores sunt
omnes, et grex unus ostenditur, qui ab Apostolis omnibus
unanimi consensione pascatur, ut Ecclesia Christi una
monstretur) [9, с. 498–500, 234–235].
Нагадаємо, що Книга Про єдність Церкви дійшла
до нас у двох версіях. Одна з них, що визнається
пізнішої, містить ряд інтерполяций, що підсилюють
роль Петровой першості [На російській мові див.:
16, с. 268]. Наведений уривок також включає велику
кількість суперечливих і недійсних місць і різночитань.
В латинському тексті, що наводиться за виданням
Ж.–П. Міня тут ці місця підкреслені. Ці вставки
(зрозуміло, не всі) створюють дещо інший стиль тексту,
стиль, так би мовити, більш папський і римський. У
розряд marginales входять такі фрази, як, наприклад,
«primatus Petro datur» (Див. примітки Стефана Балюза:
PL 4, 499–500). Подібні вирази опущені в російському
перекладі. Вирази, що мають незначну кількість
різночитань, зрозуміло, залишені (наприклад: «quod fuit
Petrus»; в рук. Bod. 4: «qoud et Petrus, sed primatus»).
Отже, св. Кпріан вказує на першість Петра як на
основу єдності Церкви і того, що від Петра походить
єдність єпископату. Цю останню обставину, як головну
проблему, яка обіймала Кипріяна, підкреслює сучасна
наука [17, с. 110]. Однак це не применшує значення його
праць як свідчення розуміння давньої Церквою статусу
апостола Петра.
Безумовно, чільну роль Петра як підстави Церкви
визнає римська традиція. Причому Папи досить
рано починають посилатися на Мт 16: 18–19 для
обґрунтування першості Римської кафедри і її влади.
Після згадуваного вже Папи св. Калліста (217–222),
в середині III ст. на цьому ж тексті обґрунтовує свою
владу Папа св. Стефан (254–257). Посилання на
Мт 16: 18–19, наведені Папою Стефаном, збереглися
в листі до Кіпріану Карфагенського єпископа Кесарії
Каппадокійської Фірміліана [10, с. 1168–1169, 659–660].
(Пізніше римська точка зору неодноразово проголо
шувалася на Вселенських Соборах і ніколи не оскаржу
валася церковною повнотою).
Висновки. Отже, в церковній писемності донікейської
періоду визнається особиста роль Петра як підстави, на
якому Ісус спорудив свою Церкву. Однак, у свідченнях,
які до нас дійшли їх автори роблять різні висновки з
визнання Петра підставою Церкви, якому дарована вища
духовна влада. Тертуліан вважає їх прерогативами, що
належать тільки Петру. Оріген дає їх кожному учневі
Христа. Кипріян обґрунтовує ними владу єпископату,
як наступника Петра. Вважається, що ця ідея в ту
епоху набула загального поширення [18, с. 23], про
що свідчить згаданий сучасник Кипріяна Фірміліан,
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в посланні до Карфагенського святителя. Тоді ж, як
за часів Тертуліана, так і за часів Кипріяна, римська
кафедра починає звертатися до тексту Мт 16: 17–19
для обґрунтування своєї першості і влади. «Обидва ці
підходи, що помітно відрізняються один від одного, –
пише о. Бернар Дюпюї, – були тісно пов’язані з
еклезіологією Кипріяна» [18, с. 21]. Нам видається, що
примирення цих фактичних даних є можливим через
призму богослов’я, точніше, в еклезіології сопричастя.
Однак дана задача вже не входить в цілі цієї статті.
Список використаних джерел
1. Новий Завіт // Святе Письмо Старого та Нового Завіту
(переклад о. І. Хоменка). – Київ, 2014.
2. Ориген, Толкование на Евангелие от Иоанна, Книга 5
(Евсевий Памфил, Церковная история, VI, 25, (8), Москва, 1993).
3. Cyprianus, Epistola LXXI (LVIII) ad Quintum: PL 4, 408–
411; рос. переклад: Киприан, Письмо 58 к Квинту о крещении
еретиков (Киприан Карфагенский, Творения, Библиотека отцов и
учителей Церкви, VI), Москва, 1999, 610–613.
4. Cyprianus, Epistola LIX: Th. C. Cypriani Opera genuina, Pars
I, Epistolae, Bibliotheca Patrum Ecclesiasticorum Latinorum selecta,
Vol. VII, Pars I, Lipsiae, 1838, 133–149; рос. переклад: Киприан,
Письмо 47 к Корнелию о Фортунате и Фелициссиме, или против
еретиков (Киприан Карфагенский, Творения, Библиотека отцов и
учителей Церкви, VI), Москва, 1999, 547–566.
5. Cyprianus, Epistola LXXIII: Th. C. Cypriani Opera genuina,
Pars I, Epistolae, Bibliotheca Patrum Ecclesiasticorum Latinorum
selecta, Vol. VII, Pars I, Lipsiae, 1838, 208–222; рос. переклад:
Киприан, Письмо 60 к Юбаяну о крещении еретиков (Киприан
Карфагенский, Творения, Библиотека отцов и учителей Церкви,
VI), Москва, 1999, 615–630.
6. Cyprianus, Epistola LXX ad Ianuarium: PL 3, 1035–1044; рос.
переклад: Киприан, Письмо 57 к Януарию и прочим епископам
нумидийским о крещении еретиков (Киприан Карфагенский,
Творения, Библиотека отцов и учителей Церкви, VI), Москва,
1999, 607–610.
7. Cyprianus, Epistola XL: PL 4, 332–339; рос. переклад:
Киприан, Письмо 34 к народу о пяти пресвитерах, приставших
к возмущению Фелициссима (Киприан Карфагенский, Творения,
Библиотека отцов и учителей Церкви, VI), Москва, 1999, 494–499.
8. Cyprianus, Epistola LXIX ad Florentium Pupianum, de
obtrectatoribus: PL 4, 400–407; рос. переклад: Киприан, Письмо 54
к Флоренцию Пупиану о поносителях (Киприан Карфагенский,
Творения, Библиотека отцов и учителей Церкви, VI), Москва,
1999, 590–596.
9. Cyprianus, De unitate Ecclesiae: PL 4, 493–520; рос.
переклад: Киприан, О единстве Церкви (Киприан Карфагенский,
Творения, Библиотека отцов и учителей Церкви, VI), Москва,
1999, 232–251.
10. Firmilianus, Epistola ad Cyprianum contra epistolam
Stephani: PL 3, 1153–1178; рос. переклад: Послание Фирмилиана
Киприану (Киприан Карфагенский, Творения, Библиотека отцов и
учителей Церкви, VI), Москва, 1999, 650–665.
11. Nestle–Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Edicio
XXVII, 1994.
12. Origenes, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum:
PG 13, 829–1800 (переклад мій).
13. Tertullianus, Liber de Praescriptionibus: PL 2, 9–74; рос.
переклад: Тертуллиан, О прескрипции (против) еретиков (Квинт
Септимий Флорент Тертуллиан, Избранные сочинения), Москва,
1994, 106–129.
14. Tertullianus, Liber de Pudicitia: PL 2, 1029–1084 (переклад
мій).
15. Tertullianus, Liber de monogamia: PL 2, 979–1004.
16. Алфеев Иларион, «Сщмч. Киприан Карфагенский. Жизнь.
Творения» // Отцы и учители Церкви III века, Антология, Т.2. –
Москва, 1996. – С.261–273.
17. Гросси Витторино, «Патристические свидетельства
о Петре, епископе Римской Церкви. Направления историко–
богословского прочтения» // Петрово служение. Диалог католиков
и православных, В. Каспер (ред.). – Москва: Библейско–
Богословский институт, Серия «Диалог», 2006. – С.98–139.
18. Дюпюи Бернар, «Библейское обоснование первенства
Римского епископа на Востоке и на Западе» // Первенство

61

Римского епископа в общении Церквей, Смешанный православ
но–католический Комитет во Франции. – Москва, 1998. – С.17–27.
19. Столяров Александр Арнольдович, «Тертуллиан. Эпоха.
Жизнь. Учение» // Квинт Септимий Флорент Тертуллиан,
Избранные сочинения. – Москва, 1994. – С.7–34.
20. Kesich Veselin, «Peter’s Primacy in the New Testament and
the early tradition» // J. Meyendorff (ред.), The Primacy of Peter:
Essays in Ecclesiology and the Early Church. – New York, 1992. –
Р.35–66.
21. Metzger Bruce M., A textual commentary on the Greek New
Testament, Second Edition, German Bible Society, Stuttgart, 1994.

References
1. Novyj Zavit // Svjate Pys’mo Starogo ta Novogo Zavitu
(pereklad o. I. Homenka). – Kyi’v, 2014.
2. Origen, Tolkovanie na Evangelie ot Ioanna, Kniga 5 (Evsevij
Pamfil, Cerkovnaja istorija, VI, 25, (8), Moskva, 1993).
3. Cyprianus, Epistola LXXI (LVIII) ad Quintum: PL 4, 408–411;
ros. pereklad: Kiprian, Pis’mo 58 k Kvintu o kreshhenii eretikov
(Kiprian Karfagenskij, Tvorenija, Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi,
VI), Moskva, 1999, 610–613.
4. Cyprianus, Epistola LIX: Th. C. Cypriani Opera genuina, Pars
I, Epistolae, Bibliotheca Patrum Ecclesiasticorum Latinorum selecta,
Vol. VII, Pars I, Lipsiae, 1838, 133–149; ros. pereklad: Kiprian,
Pis’mo 47 k Korneliju o Fortunate i Felicissime, ili protiv eretikov
(Kiprian Karfagenskij, Tvorenija, Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi,
VI), Moskva, 1999, 547–566.
5. Cyprianus, Epistola LXXIII: Th. C. Cypriani Opera genuina,
Pars I, Epistolae, Bibliotheca Patrum Ecclesiasticorum Latinorum
selecta, Vol. VII, Pars I, Lipsiae, 1838, 208–222; ros. pereklad:
Kiprian, Pis’mo 60 k Jubajanu o kreshhenii eretikov (Kiprian
Karfagenskij, Tvorenija, Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi, VI),
Moskva, 1999, 615–630.
6. Cyprianus, Epistola LXX ad Ianuarium: PL 3, 1035–1044;
ros. pereklad: Kiprian, Pis’mo 57 k Januariju i prochim episkopam
numidijskim o kreshhenii eretikov (Kiprian Karfagenskij, Tvorenija,
Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi, VI), Moskva, 1999, 607–610.
7. Cyprianus, Epistola XL: PL 4, 332–339; ros. pereklad: Kiprian,
Pis’mo 34 k narodu o pjati presviterah, pristavshih k vozmushheniju
Felicissima (Kiprian Karfagenskij, Tvorenija, Biblioteka otcov i
uchitelej Cerkvi, VI), Moskva, 1999, 494–499.
8. Cyprianus, Epistola LXIX ad Florentium Pupianum, de
obtrectatoribus: PL 4, 400–407; ros. pereklad: Kiprian, Pis’mo 54 k
Florenciju Pupianu o ponositeljah (Kiprian Karfagenskij, Tvorenija,
Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi, VI), Moskva, 1999, 590–596.
9. Cyprianus, De unitate Ecclesiae: PL 4, 493–520; ros. pereklad:
Kiprian, O edinstve Cerkvi (Kiprian Karfagenskij, Tvorenija,
Biblioteka otcov i uchitelej Cerkvi, VI), Moskva, 1999, 232–251.
10. Firmilianus, Epistola ad Cyprianum contra epistolam
Stephani: PL 3, 1153–1178; ros. pereklad: Poslanie Firmiliana
Kiprianu (Kiprian Karfagenskij, Tvorenija, Biblioteka otcov i uchitelej
Cerkvi, VI), Moskva, 1999, 650–665.
11. Nestle–Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Edicio
XXVII, 1994.
12. Origenes, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum:
PG 13, 829–1800 (pereklad mіj).
13. Tertullianus, Liber de Praescriptionibus: PL 2, 9–74; ros.
pereklad: Tertullian, O preskripcii (protiv) eretikov (Kvint Septimij
Florent Tertullian, Izbrannye sochinenija), Moskva, 1994, 106–129.
14. Tertullianus, Liber de Pudicitia: PL 2, 1029–1084 (pereklad
mіj).
15. Tertullianus, Liber de monogamia: PL 2, 979–1004.
16. Alfeev Ilarion, «Sshhmch. Kiprian Karfagenskij. Zhizn’.
Tvorenija» // Otcy i uchiteli Cerkvi III veka, Antologija, T.2. –
Moskva, 1996. – S.261–273.
17. Grossi Vittorino, «Patristicheskie svidetel’stva o Petre,
episkope Rimskoj Cerkvi. Napravlenija istoriko–bogoslovskogo
prochtenija» // Petrovo sluzhenie. Dialog katolikov i pravoslavnyh,
V. Kasper (red.). – Moskva: Biblejsko–Bogoslovskij institut, Serija
«Dialog», 2006. – S.98–139.
18. Djupjui Bernar, «Biblejskoe obosnovanie pervenstva
Rimskogo episkopa na Vostoke i na Zapade» // Pervenstvo Rimskogo
episkopa v obshhenii Cerkvej, Smeshannyj pravoslavno–katolicheskij
Komitet vo Francii. – Moskva, 1998. – S.17–27.
19. Stoljarov Aleksandr Arnol’dovich, «Tertullian. Jepoha. Zhizn’.
Uchenie» // Kvint Septimij Florent Tertullian, Izbrannye sochinenija. –
Moskva, 1994. – S.7–34.

62

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 121

20. Kesich Veselin, «Peter’s Primacy in the New Testament and
the early tradition» // J. Meyendorff (red.), The Primacy of Peter:
Essays in Ecclesiology and the Early Church. – New York, 1992. –
Р.35–66.
21. Metzger Bruce M., A textual commentary on the Greek New
Testament, Second Edition, German Bible Society, Stuttgart, 1994.
Andreev О. V., master of religious studies, researcher,
Graduate Ukrainian Catholic University (Ukraine, Lviv),
aav.proprius@gmail.com
«Thou art Peter, and upon this rock I will build my church».
Matthew 16: 18, in the ante–Nicene church literature period
The paper deals with the interpretation of the words of Jesus in Matthew 16: 18,
addressed to the Apostle Peter: «Thou art Peter, and upon this rock I will build my
church» in the church literature II – III centuries. It shows the personal role of Peter as
the foundation of the Church. At the same time the data in the patristic period we find
that a different understanding of who it is the successor to the promises given to Peter.
Keywords: Apostle Peter, the stone foundation of the Church, ecclesiology.
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Дослідження раціоналістичних тенденцій
в українській філософській думці ХІ–ХVІІ ст.:
огляд історико–філософських праць
Проаналізовано історико–філософські праці, які порушують проблему
раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ–ХVІІ ст.
Використано такі методи як системний, генетичний, аксіологічний та
методи абстрагування та узагальнення, завдяки яким проведено зіставлення,
протиставлення та синтез різних точок зору тих чи інших поглядів мислителя.
Відзначено велику кількість праць, які вплинули на цілісне осмислення
зародження та формування української філософії, що можуть виступати
потужною базою для дослідження раціоналістичних тенденцій зазначеного
періоду.
Ключові слова: розум, раціоналістичні тенденції, культурологічний метод.

Актуальність
дослідження
раціоналістичних
тенденцій в українській філософській думці зумовлена
пожвавленим осмисленням ідентичності української
філософії, зміною парадигм раціональності. Окрім
цього, відсутність завершених досліджень специфіки
раціонального та механізмів його трансформації в
період ХІ – поч. ХVІІ ст. призводить до утвердження
однобічного погляду на історико–філософський процес.
Адже мета історії філософії полягає в аналізі націо
нальної думки минулого в усій її багатогранності.
Розкриття специфіки раціоналістичних тенденцій
дозволить заповнити малодосліджені аспекти культури
Київської Русі та Ренесансу; віднайти відповідь на
питання, чому проблема раціоналізму в ХІ – поч.
ХVІІ ст., яка порушувалась ще на початку ХІХ ст., не
отримала подальшої належної розробки.
Метою статті є аналіз історико–філософських праць,
які порушують проблему дослідження раціоналістичних
тенденцій в українській філософії.
Дослідження раціоналістичних тенденцій пов’язане з
необхідністю історико–філософського узагальнення здо
бутків християнської культури, поглибленого вивчення
ідей релігійного вільнодумства, елементів логіки та
особливостей їх впливу на формування раціоналіс
тичних тенденцій у синкретичній культурі. У зв’язку з
цим досить важливим є виокремлення акценту на ролі
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розуму в художньо–образному, містичному пізнанні,
елементах наукового освоєння дійсності у культурі
києворуського періоду, а також аналіз провідних ідей
єретичних рухів, раціонального тлумачення біблійних
текстів в епоху українського Ренесансу. Це пояснює
звернення до періоду ХІ – поч. ХVІІ ст. як часу
зародження основних ідей, вчень, що згодом оформ
люються в самостійні філософські концепції.
Відомий історик філософії В. Горський, аналізуючи
філософську культуру Київської Русі, констатує зарод
ження «тенденції до інтелектуалізму», корені якої
містились в акценті на ролі розуму у пізнавальній
діяльності людини, започатковану у «Слові про Закон
і Благодать» Іларіона і продовжену митрополитом
Никифором, автором «Поучення»
Володимира
Мономаха, а в більш пізній період репрезентовану
творчістю К. Смолятича, К. Туровського та ін. [4,
с. 35]. Наша наукова розвідка, власне, і є спробою
дослідження становлення традиції давньоруських книж
ників та обґрунтування основних ідей, через які імплі
цитно формувалась українська раціоналістична традиція.
Вагомий внесок в цілісне осмислення української
філософії здійснив Д. Чижевський, який у своїх
працях відмічає відсутність теоретичної філософії
як такої аж до ХVІІІ ст. та один із перших говорить
про практичний характер мудрості Київської Русі [14,
с. 15]. Саме погляди Д. Чижевського тривалий час
служили своєрідним дороговказом у розробці історії
української філософії. Адже позиція мислителя була
добре обґрунтованою в контексті тогочасного розуміння
філософії як типу науково–теоретичного знання,
що фіксує одержаний результат у вигляді науково–
філософських теорій, систем.
Дослідженню естетичного аспекту духовної культури
Київської Русі присвячено праці таких вчених, як
В. Бичков, В. Лазарєв, Д. Лихачов, Л. Успенський.
Серед сучасних українських дослідників, які вивчали
особливості архітектури, слід назвати Ю. Асєєва,
С. Висоцького, Н. Нікітенко, В. Харламова та
багатьох інших. Вагомими є дослідження слов’янській
іконології Л. Квасюк, Т. Котлярової, І. Мейєндорфа,
Л. І. Язикової. Завдяки цим працям можна простежити
вплив іконологічної проблематики на пожвавлення
інтелектуального життя того часу. При з’ясуванні
особливостей містичного пізнання вихідними орієнти
рами є монографія В. Горського «Святі Київської Русі»,
де автор розвиває ідею двох ідеалів християнської
досконалості – апостолоподібності та ангелоподібності
[5, с. 157–158]; дослідження В. Малахова, Т. Чайки,
В. Топорова, Т. Шпідліка, П. Яроцького.
Значним доробком у галузі дослідження елементів
наукового знання є праці С. Бабишина, С. Бондаря,
М. Брайчевського, С. Висоцького, М. Громова, С. Полян
ського, Р. Симонова та ін. Монографічне дослідження
Т. Целік «Особистісне начало у філософській культурі
Київської Русі» стало для нас своєрідним дороговказом
при з’ясуванні проблеми раціональності у києворуській
культурі. Обґрунтовуючи присутність особистісного
начала в українському середньовіччі (на прикладі
«Житія і ходіння Даниїла ігумена з Руської землі»,
«Повчання» В. Мономаха, «Моління» Данила Зато
ченика), дослідниця зазначає, що для подолання
«кризи ідентичності» сучасна теоретична думка по–
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новому розглядає засади раціональності, пропонуючи
її некласичні форми, включаючи проблему моралі [13,
с. 6]. Таким чином, у сучасних дослідженнях можна
прослідкувати тенденцію до переоцінки певних аспектів
зазначених творів (С. Бондар, О. Сліпушко та ін.).
Наступним блоком праць, які розглядають специ
фіку раціоналістичних тенденцій доби українського
Відродження є дослідження таких авторів, як М. Дой
чик, Я. Гнатюк, Я. Ісаєвич, Н. Казакова, П. Кралюк,
Б. Криса, О. Матковська, І. Паславський, С. Подокшин.
Так, В. Любащенко окреслює характер різних єресей,
що безпосередньо чи опосередковано були поширені на
тогочасних українських землях. Авторка виокремлює
принцип раціонального аналізу текстів Святого Письма
у Мойсея Маймоніда, твори якого проникали на Україну
через перекладну літературу [11, с. 13]. Дослідниця
також розглядає поняття «самовладного розуму», яке
набуває поширення із вченням Феодосія Косого. Вчена
показує характер духовної атмосфери, в якій інтенсивно
здійснювався синтез давньоруських культурних тради
цій з культурними надбаннями тогочасної Європи.
Достатня увага присвячена вивченню окремо взятих
персоналій культурно–освітнього руху ХVІ – ХVІІ ст.
(Й. Борецького, І. Вишенського, Ст. Оріховського–
Роксолана, М. Смотрицького) у роботах П. Кралюка,
Р. Множинської, А. Пашука, В. Яременка, що значно
полегшує виокремлення основних ідей у творчості
тогочасних українських мислителів.
Важливим історіографічним джерелом при аналізі
українського Ренесансу є також праці дослідників
ХІХ – ХХ ст., які й досі не втратили актуальності –
М. Грушевського, О. Калугіна, В. Перетца, М. Руднєва,
О. Соболевського, М. Сперанського, І. Франка та ін. Так,
М. Грушевський прослідковує у київській перекладній
літературі ХV ст. «тенденцію до раціоналістичної
«світської» науки і культури», поширеність принципів
«раціоналізму, свобідного від обмежень віри» [7; Кн.1,
105]. Проте зі становленням радянської філософії перші
дослідження філософської думки ХІ – поч. ХVІІ ст. не
були вільні від надмірного підкреслення ідеалістичного
характеру, залежності від християнства. Вважалось,
що питання теорії пізнання ще не привертали до себе
уваги руських мислителів–книжників, або навпаки, мала
місце подекуди надмірна ідеалізація філософської думки
Київської Русі.
Однією із перших праць, котра поставила за предмет
дослідження широке коло пам’яток минулого, зокрема
народної мудрості, є монографія А. Бичко «Народная
мудрость Руси: анализ философа» (1988). У ній на
основі аналізу усної народної творчості (міфів, легенд,
билин, народних дум та інших пам’яток культури
тогочасного
суспільства)
здійснено
дослідження
становлення основних світоглядних ідей Київської Русі.
Крім цього, авторка аналізує співвідношення народної
мудрості із книжною мудрістю, що відбувається
насамперед на ґрунті перекладної літератури та існує
у формі диглосії – одночасного функціонування двох
мовних систем [1, с. 100]. Таким чином, А. Бичко
простежує шляхи становлення абстрактно–логічних
понять, аналізує категорії народної, некнижної мудрості,
що передують виникненню філософського мислення. Ця
праця є продовженням традиції дослідження народної
мудрості, яку розпочав у своїй книзі «Проблемы
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средневековой народной культуры» А. Гуревич, погли
били та повернули в русло давньоруської культури
В. Горський, М. Громов, С. Кримський, М. Попов та
ін. [1, с. 6]. В такому контексті на увагу заслуговує
напрацювання Г. Макушинської «Народна мудрість як
фактор духовної єдності суспільства».
Саме 80–ті роки ХХ ст. знаменуються переосмис
ленням методології філософського знання в історії
філософії (праці А. Бичко, І. Бичко, Є. Бистрицького,
В. Горського, П. Завгороднюка), а також великою
увагою до досліджень вітчизняної філософської думки
від періоду Київської Русі до Києво–Могилянської
академії включно. Більшість цих праць є спільним
дослідженням українських істориків філософії, літера
торів, мистецтвознавців із білоруськими, російськими
та болгарськими. Адже філософська думка цих країн
виростає із одного культурного середовища, має
спільних мислителів (Кирила Констянтин–Філософа,
Никифора Грека, Епіфанія Славинецького, Ст. Оріховсь
кого–Роксолана, Симеона Полоцького, Феодосія Косого,
Симеона Будного, Франциска Скорини та ін.), твори
(«Шестоднев» Йоана екзарха Болгарського, «Ізборник
1073 року», «Аристотелеві врата», «Требник» Петра
Могили та ін.). Власне, в публікаціях радянського
періоду подекуди ігнорувались українські національні
витоки у філософській думці Київської Русі.
Ґрунтовною, як на той час, була праця І. Паслав
ського «З історії розвитку філософських ідей на Україні
в кінці ХVІ – першої третини ХVІІ ст.», який здійснив
історико–філософський аналіз української полемічної
літератури, обґрунтовуючи при цьому неоплатонізм та
раціоналізм. Автор робить спробу простежити витоки
формування раціоналістичної традиції, починаючи
ще від діяльності К. Смолятича та вказуючи на
продовження її у єресях дуалістичного характеру –
богомільстві та маніхействі. Проте більш детальний
аналіз цих рухів відсутній. Вважаємо безпідставним
твердження автора про наявність раціоналізму у
києворуську добу, адже ми ведемо мову про зародження
елементів раціонального у цей період.
Новий підхід до періоду ХІ – поч. ХVІІ ст.,
зокрема доби Київської Русі, з точки зору культури
розробляється у працях авторів Інституту філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України. Переосмислюючи
ціннісний доробок спадщини Д. Чижевського, В. Горсь
кий наголошував на внутрішній суперечності цього
періоду, що «виступає наслідком здатності філософії
розвиватись не лише до межі, яку встановлює пануюча
культура, а й виходити за цю межу» [6, с. 147]. Завдяки
такому підходу філософія, на думку дослідника,
виявляється спроможною не лише здійснювати функцію
самопізнання культури, а й виконувати роль засобу
самокритики культури тощо.
У збірнику наукових праць «Вітчизняна філософська
думка ХІ – ХVІІ ст. і грецька культура» (1991 р.)
авторський колектив (філософів, істориків, археологів,
філологів,
літературознавців,
мистецтвознавців)
здійснює спробу дослідження тогочасної філософської
думки з метою цілісної реконструкції наукової
картини того часу, де на нечіткій межі філософські
ідеї співіснують поряд з іншими [12, с. 3]. На прикладі
архітектури та монументального живопису Софії
Київської обґрунтовується залучення до аналізу
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невербальних текстів та відзначається не стільки
можливість такого дослідження, як його необхідність
[12, с. 5–15], висловлюється ідея про близькість
філософії з архітектурою як закріпленням часу епохи
в просторі [12, с. 15–19]. Українські дослідники
підкреслюють притаманну українській духовній культурі
парадигму Софії, початком якої є ідейно–художня
програма храму Софії Київської. Обґрунтування теми
софійності розробляється у працях С. Аверинцева,
М. Громова, С. Кримського, Н. Нікітенко, Є. Харьков
щенка.
Неабияку цінність становить науковий доробок
С. Бондаря, зокрема праця «Философско–мировоззрен
ческое содержание «Изборников» 1073 и 1076 годов».
Український дослідник підходить до методології вив
чення української філософської думки ХІ – ХV століть
з історико–філософських позицій, ставлячи актуальні
наріжні питання про застосування нових підходів,
підвищення ефективності медієвістичних досліджень,
поглиблення аналізу філософсько–богословських засад
творчості Отців Східної Церкви та ін. [2].
Вагомим дороговказом в осмисленні раціоналіс
тичних тенденцій ХІ – поч. ХVІІ ст. є статті С. Воз
няка «Тенденція інтелектуалізму та раціоналізму в
українській філософії» [3] та М. Кашуби «Раціона
лістична традиція в українській духовній культурі
ХІ – ХVІІІ ст. як вияв прозахідної орієнтації» [8], які
спрямовують до подальшого детального опрацювання
цієї проблематики. С. Возняк аналізує тенденцію
інтелектуалізму та раціоналізму, яка присутня вже
у філософській думці Київської Русі, далі частково
занепадає після татаро–монгольської навали та
починає розвиватися з кінця ХV ст. На думку мисли
теля, виділення інтелекту як осердя людської особис
тості пов’язане з культом книжного знання, який
«ґрунтувався на одному з головних принципів хрис
тиянського теоцентризму – одкровенні» [3, с. 3].
М. Кашуба розглядає цілу раціоналістичну традицію
в українській духовній культурі ХІ – ХVІІІ ст.,
характеризуючи її як вияв прозахідної орієнтації крізь
призму віри та розуму. Присутність інтерпретованих
ідей античності та початків математики, літочислення
у Давній Русі є одним із джерел формування
філософських ідей, зокрема проблеми розуму. Вартим
уваги є те, що українська дослідниця веде мову про
«два угрупування – провізантійське і прозахідне»,
останнє з яких було спочатку осуджене і поглинуте
містичним неоплатонізмом, пристосованим до апології
споглядального чернечого життя, позначеним відмовою
від активної громадянської позиції [8, с. 19]. М. Кашуба,
як і С. Возняк, вказує на подальший зв’язок елементів
раціонального із західними впливами через перекладну
літературу ХV ст.
Прозахідні погляди в історії Церкви розглянуто
в сучасному дослідженні С. Кияка, де з’ясовується
феномен українського католицизму, ідентичність якого
виражена в гармонійному поєднанні у ньому вселен
ських та помісних рис. Важливою тезою, яку доводить
автор, опираючись на сучасну богословську та релігіє
знавчу думку, є присутній ще в перших поколіннях
християн Київської Русі «оптимістичний, демокра
тичний, відкритий характер українського християнства,
який був протилежний до формалізованого ритуалізму
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

візантійського християнства, а також цей характер
був не антагоністичний до західного християнства»
[9, с. 35]. Однією із можливих причин існування
такої ситуації, на думку С. Кияка, є замовчування і
заперечення офіційною російською православною
історією реальності існування такого феномену. Джере
лами цього переосмислення є грецькі та ватиканські
реєстри [9, с. 36]. Таке доведення проливає нове
світло на світоглядні орієнтири української митрополії
ХІ – ХVІІ ст., від яких можна відштовхуватись при
обґрунтуванні досліджуваної проблеми. У цій галузі
слід відмітити монографії таких дослідників, як
М. Брайчевський «Утвердження християнства на Русі»,
Є. Харьковщенко «Софійність київського християнства».
Думки про раціоналістичні тенденції та їх зв’язок
із західноєвропейськими впливами знаходимо у
В. Литвинова: «Ці раціоналістичні тенденції набули
нового поштовху для свого розвитку в ренесансно–
гуманістичний період» [10, с. 100]. Проте увагу свого
дослідження автор головним чином зосереджує на
аналізі українського ренесансного гуманізму.
Отже, історико–філософський аналіз наявності у
культурі Київської Русі філософських елементів являє
собою цілу гаму протилежних полюсів – від повного
заперечення будь–яких зародків філософських ідей
до конкретного наукового вивчення їх зародження
та поширення. Такий процес розвитку історико–
філософського дослідження свідчить про багатство
духовної та матеріальної культури Київської Русі,
своєрідної «вітчизняної античності», з якої беруть
початок етноментальні особливості української філо
софії. Дослідженням цього періоду займались вчені
різних галузей, а саме історики, філософи, філологи,
мистецтвознавці, культурологи, розвідки яких в їх
сукупності становлять весь спектр історіографічних
напрацювань. Період українського Ренесансу є своє
рідним відображенням протистояння православної
ортодоксії західноєвропейським впливам, які не впису
вались у традицію тогочасної греко–візантійської
ідеології. Таким чином, відзначимо можливість ґрунтов
ного, цілісного дослідження раціоналістичних тенденцій
ХІ – поч. XVII ст. в історії української філософії з точки
зору культурологічного підходу, який відкриває ширші
перспективи для осмислення поставленої проблеми,
враховуючи сукупність духовної культури цього періоду
(художньо–образного, містичного пізнання та елементів
наукового).
Перспективою подальших досліджень є аналіз
історико–філософських напрацювань у наступних
періодах розвитку історії філософії.
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Research of rationalistic tendencies in Ukrainian philosophical
thought of the 11th–17th centuries: a review of historical
and philosophical works
The article analyzes historical and philosophical works that raise the
problem of rationalistic tendencies in the Ukrainian philosophical thought of the
11th–17th century. Such methods as systemic, genetic, axiological and methods of
abstraction and generalization are used, thanks to which the comparison, opposition
and synthesis of various points of view of various views of the thinker were carried out.
A large number of works have been noted that have influenced a holistic understanding
of the origin and formation of Ukrainian philosophy, and can serve as a powerful base
for investigating the rationalistic tendencies of the period.
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Формування наукових напрямків
і коло методичних підходів Г. М. Доброва
Простежено процес формування наукових напрямків засновника
наукознавства в Україні Г. М. Доброва. Визначено групи факторів, які
впливають на розвиток наукового прогресу. Встановлено, що викладені в його
працях ідеї, методологічні підходи, оцінки та висновки залучаються вченими
і фахівцями для аргументації при аналізі багатьох актуальних аспектів і
тенденцій розвитку вітчизняної і світової науки, при обґрунтуванні напрямків
державної наукової політики, а також при виробленні програмних пропозицій
економічного і соціального характеру.
Ключові слова: наукознавство, Г. М. Добров, системний підхід, інфор
маційний підхід, проблемно–орієнтовний підхід, наукометричний аналіз.

Наукознавчі дослідження в Радянському Союзі
досягли їх найвищого піку в ІІ половині ХХ століття,
їх головним завданням було підвищення ефективності
впливу науки на економіку країни.
Ім’я видатного вченого–наукознавця та економіста,
члена–кореспондента Академії наук УРСР Геннадія
Михайловича Доброва добре відомо в науковому світі як
в нашій країні, так і за кордоном [1]. Загальновизнаним
є його внесок у становлення наукознавства як само
стійної галузі науки, розробку його теоретичних основ
і методів вирішення прикладних проблем, особливо
в сфері державного управління наукою та науково–
технічним прогресом.
У своїй статті «Про передбачення розвитку науки»
[2] відомий вчений і наукознавець Г. М. Добров
наголошує, що методи і прийоми прогнозування,
які розробляються стосовно до різних конкретних
галузей знань, мають ряд загальних характерних рис і
методологічних особливостей. Разом з тим існує тісний
органічний зв’язок методів прогнозування науки не
тільки з законами конкретних природних і технічних
наук, а й значною мірою з соціально–економічними та
суспільно–політичними закономірностями.
Також виділяє, групи факторів, які впливають на
розвиток наукового прогресу. До них належать наступні:
а) соціальні умови розвитку і характеру викорис
тання результатів науки (загострення між продуктив
ними силами і виробничими відносинами);
б) питання про межі розвитку певних галузей науки
і техніки, що накладаються природою (ресурси, вимоги,
можливості);
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в) внутрішні протиріччя розвитку науки (зростання
наукової інформації; негативний ефект вузької спеціа
лізації вчених; необхідності подовження термінів
навчання людей, які готуються зайняти місце на
передньому плані науки; досягнення меж здатності
людського мозку до узагальнень; «Вичерпування» мож
ливостей самої науки як такої в міру розкриття нею
таємниць природи.
У 1966 року відбувся радянсько–польський
симпозіум з проблем комплексного вивчення розвитку
науки, на якому потрібно було визначити межі та
перспективи нової дисципліни. Геннадій Михайлович
пов’язував наукознавство з розробкою інформаційного
підходу до науки. «Загальне наукознавство» виділяв
як теорію науки. Надалі вчений став розглядати
наукознавство як об’єднуючу назву для комплексу
дисциплін [3, с. 6–10].
Наукознавство як єдина теорія науки і як комплексна
наука не відбулося.
Незабаром після радянсько–польського симпозіуму
в 1966 р. в Києві вийшла книга Г. М. Доброва «Наука
про науку» [4], в центрі уваги якої знаходилося
використання кількісних методів аналізу науки, що
розглядається як інформаційна система, з метою
вирішення практичних задач прогнозування, планування
і управління в сфері науки.
Добров вважав, що однією з вирішальних передумов
успіху в розробці кількісних методів історико–наукового
аналізу є вибір і розробка конкретних вимірників і
характеристик розвитку науки. Наука як сума і система
знання – об’єкт, що знаходиться в сфері інтелектуальної
діяльності людей [4, с. 21].
Геннадій Михайлович визначав наукознавство,
як комплексне дослідження досвіду функціонування
наукових систем, що сприяє посиленню потенціалу
науки і підвищенню ефективності наукового процесу за
допомогою засобів організаційного впливу [5].
Характерною рисою сучасної науки є системний
підхід до об’єктів дослідження, згідно з яким об’єкт
розглядається як цілісна система, що об’єднує певну
множину взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів в
єдине ціле, і водночас, є підсистемою системи більш
високого рівня.
Коли об’єкт безпосередньо представляється дослід
нику як індивідуальний, віддалений від системи, його
зв’язками з середовищем ніяк не можна нехтувати.
Вплив середовища або надсистеми може визначати
багато властивостей об’єкта. Розкриття особливостей
зовнішніх впливів стає ключем до розуміння його
якісної індивідуальності. Тобто в наукових дослідженнях
важливе місце слід відводити методиці розгляду
об’єкта як систем, розчленування об’єкта на структурні
рівні, аналізу зовнішніх зв’язків, взаємодій і особли
востям об’єднання елементів в єдину цілісну систему
[6, с. 30].
Вчений виходив з позицій системного та інфор
маційного підходів. Про що свідчить сформульований
ним висновок, щодо системності організму науки:
«Втрачаючи таку властивість, наука перестає бути
наукою, перетворюючись у змістовному плані на
зібрання розрізнених фактів, а в організаційному – в
автономні групи індивідуально діючих любителів–
колекціонерів» [3].
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Інформаційний підхід пов’язаний з тенденцією
інтеграції наукового знання. Г. М. Добров трактує
науку як сукупність видобутої людством інформації,
представленої в формалізованому і систематизованому
вигляді, як особливим чином організовану систему,
громадський інститут для отримання нової інфор
мації [7].
У своїй книзі «Наукознавство: пошук системних
ідей» сучасний вчений, доктор філософських наук,
В. І. Онопрієнко виділяє, що інформаційна концепція
наукового процесу, обґрунтована Г. М. Добровим під
безпосереднім впливом В. М. Глушкова, зросла з
розробки питань ефективності науки і кваліфікована
як інформаційне зображення наукового процесу, що
описується як процес збору і переробки інформації з
метою отримання нового знання і його практичного
застосування. Що дало визначення наукознавства як
комплексного дослідження досвіду функціонування
наукових систем, що сприяє посилення потенціалу
науки і підвищенню ефективності наукового процесу за
допомогою засобів організаційного впливу [8, с. 23].
Методи наукознавства розглядалися вченим як
цілісна система, яку формують комплексний, якісний і
кількісно визначений аналіз, системні міждисциплінарні
дослідження, де значний методологічний потенціал
для наукознавства мають теорія систем, дослідження
операцій та інші математичні дисципліни, кібернетика
та інформатика, економічні науки, соціологія. Засто
сування конкретно–наукових методів (математичних,
історичних, емпіричних, соціологічних, економічних)
для виявлення закономірностей функціонування і
розвитку науки на відміну від філософії науки, де
дослідження науки насамперед як когнітивної системи
відбувається на категоріальній основі філософії, її
методами і мовою, уможливлює отримання нових знань
про науку як складно організовану соціальну систему,
що має прикладне значення [10].
Особливе місце серед зазначених методів, які
формують методологічну базу наукознавчих досліджень,
посідає наукометричний аналіз.
Геннадія Михайловича можна вважати одним з
перших розробників наукометричного аналізу, який ще
в 70–х рр. ХХ століття зробив спробу кількісно оцінити
продуктивність суб’єктів наукової праці на різних рівнях
соціальних систем.
Вчений поєднував наукову та науково–організаційну
роботу з громадськістю, був членом різних товариств,
комісій, наукових рад і редакційних колегій видань,
зокрема, головним редактором міжнародного журналу
«Наукометрія», який видавався в Будапешті [9, с. 8].
Відомий вчений визначив головні наукознавчі
проблеми – ефективність наукових систем, оцінка
наукового потенціалу і наукова прогностика [3, с. 27].
Геннадій Михайлович згрупував методи оцінки
наукової діяльності за трьома підходами: економічним,
наукометричним, проблемно–орієнтовним. Найважли
вішими показниками, що характеризують економічну
ефективність наукової діяльності, якої були: кількість
виданих патентів та авторських свідоцтв, чисельність і
рівень підготовлених наукових кадрів, розмір капітало
вкладень в науку, витрати на дослідження і розробки,
показники зростання продуктивності праці. Для
оцінки ефективності теоретичних досліджень вчений
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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запропонував використовувати такі наукометричні
методи, як кількість наукових публікацій у періодичних
виданнях вищого ґатунку та індекс цитувань. Проб
лемно–орієнтовний підхід стосувався проблеми ефектив
ності використання наукового потенціалу відповідно
до поставлених цілей, оскільки для досягнення мети
необхідні не лише ресурси, але й комплексні заходи
щодо планомірного розвитку всіх складових потен
ціалу [10].
Важливою рисою наукової роботи Г. М. Доброва
була його діяльність по зміцненню авторитету
вітчизняної науки за кордоном. Він працював у ряді
міжнародних організацій як експерт ЮНЕСКО і РЕВ
з питань наукової політики, представляв вітчизняну
науку на численних міжнародних наукових форумах, як
науковий керівник робочої групи України брав участь у
проектах ЮНЕСКО «Ефективність наукових груп» [11].
В результаті, на основі підсумків проекту було видано
монографію «Науково–технічний потенціал: структура,
динаміка, ефективність», в якій визначені тенденції
формування та розвитку науково–технічного потенціалу
[10]. А також Геннадій Михайлович приймав участь у
виконанні міжнародного проекту під егідою ЮНЕСКО
«Соціальні оцінки нових технологій в країнах, що
розвиваються» [9, с. 8; 12].
Наукова спадщина Г. М. Доброва продовжує
залишатися актуальною та затребуваною і на сьогодні.
Цілий ряд монографічних робіт вченого активно
цитується, вносяться в бібліографічні списки літератури
сучасних наукових, навчально–методологічних і бібліо
графічних друкованих та електронних видань.
Розробка методичних підходів до оцінювання якості
наукового дослідження й результативності діяльності
наукових працівників залишається однією з основних
проблем наукознавства.
Г. М. Добров розвинув теорію науково–технічного
потенціалу і методів його вимірювання [10], теорію і
практику науково–технічного прогнозування [13].
Одержані Г. М. Добровим пріоритетні результати
дістали широке визнання як у нашій країні, так і
за кордоном. Він був автором понад 400 наукових
праць, в їх числі 26 монографій, 20 видань вийшли
під його редагуванням, серед яких «Наука про науку»
та «Прогнозування науки і техніки» перевидано у 8
зарубіжних країнах.
Геннадій Михайлович зробив величезний вклад у
розвиток наукознавства, залишивши по собі наукову
спадщину, яка збагатила вітчизняну науку і вивела її на
міжнародний науковий рівень.
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progress. Found that out in his works ideas, methodological approaches, evaluations
and conclusions involved scientists and experts for the arguments in the analysis of
many important aspects and trends of national and world science, the justification
areas of public science policy and the formulation of program proposals for economic
and social character.
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Есхатологія Платона
Автор проводить поступове виокремлення філософських поглядів
есхатологічного змісту Платона, виявляє смислові рівні теми, авторські
акценти. Есхатологічні ідеї розглядаються під кутом зору уявлень мислителя
про людину як «мікрокосм», відображенні «макрокосму» (Всесвіту). Тема
есхатології розкривається в контексті індивідуального буття (платонівського
вчення про душу), в просторі якого осмислюються її додаткові конотації.
Ключові слова: душа, есхатологія, ідея, індивідуальна, Вселенська, смисли.

Сучасну культуру часто іменують як пострелігійну.
Можливо припустити, що саме через відхід з історичної
авансцени на периферію існування релігійної сфери
спектр проблем духовного плану стабільно обрушується
на індивідуальне буття людини. Це посилює відчуття
внутрішньої кризи, безвиході, які тотально пронизують
її життя. Як результат формується сучасний тип
особистості з межовою свідомістю, яка стає носієм
«в собі» буття у всіх його суперечностях, балансує на
межі «духовних розломів» (межових станів – страху,
відчаю і т. ін.). Остаточне руйнування духовних засад
в культурі поступово призводить до вироблення відпо
відної стратегії життя поза смисложиттєвих цінніс
них орієнтирів. У такій ситуації духовний простір
інтелектуальної
культури
(філософи,
мислителі,
представники наукових кіл) завжди виконував роль
«механізму» подолання «духовних розломів» в межах
індивідуальної та загальної свідомості. І, насамперед,
ставав культиватором відповідних духовних цінностей,
осередком їх розвитку (в особі своїх представників),
зберігав ідеї релігійного змісту, формував ідеали, які
«знімали» напруження сучасних їм часів, трагічне
світовідчуття епох (поодиноко об’єднуючи релігійну і
світську свідомість), яке повсякчас пульсувало на рівні
світоглядних засад людини, культури. Кожна епоха
виробляла свій шлях у вирішенні світоглядних проблем
духовної спрямованості, смисложиттєвих орієнтирів у
вигляді вибудовування певної релігійної картини світу.
Ця проблема залишається актуальною і для нашої епохи.
Саме тому, на нашу думку, виникає необхідність
актуалізації, філософського осмислення базисних
ідей позначеного рівня, на підставі яких історично
встановлювалися ціннісні орієнтири цивілізованих
співтовариств, втілені у форму тієї чи іншої духовної
традиції. Їх реанімація стає для нас перспективним
шляхом у розробці теми дослідження.
Стосовно методологічного підходу у розкритті теми
треба зазначити, що сучасний дискурс (представників
академічного релігієзнавства) продовжує долати межі
пріоритетності тієї чи іншої сфери гуманітарного
знання, виконує поворот до необхідності культивування
цілісного, міждисциплінарного характеру дослідження,
що дозволяє всебічно осмислити релігійне явище у
дусі виробки розширеного світогляду (індивідуального
та загального рівня). Таким у нашій роботі є феномен
есхатології, який ми презентуємо як тему, що стоїть
на перехресті релігієзнавчої, історичної, філософської,
культурологічної, антропологічної, наукової думки,
що складає фундаментальну матрицю релігійних
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вчень, вірувань людства (світоглядні засади людини та
культури). Саме така стратегія філософського аналізу,
на нашу думку, дозволяє всебічно висвітлити позначену
ідею, не тільки культивувати подальші шляхи наукових
кіл до поліметодичності (співпраці філософії, релігії,
антропології, культурології, філології) в сучасному
знанні, але й прокласти мости до вибудовування між
культурного,
міжрелігійного,
міждисциплінарного
діалогу в цілому, вирішити «внутрішні» антропологічні
проблеми морально–етичного, психологічного, духов
ного змісту та світоглядних сенсожиттєвих орієнтирів
людини та культури.
Нашою метою виступає виявлення та відстеження
векторів розвитку базових есхатологічних тем і,
насамперед, теми Долі Всесвіту, людини у просторі
філософської думки Платона в аспекті «мікрокосму»
(людської душі) та «макрокосму» (Всесвіту).
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна
тематика пронизувала всі релігійні системи людства,
роботи яскравих авторів західноєвропейської гілки
культури, філософів: Емпедокла, Піндара, Аристофана,
Цицерона, Піфагора, Платона, Аристотеля, Плотіна,
Порфирія, Прокла, Ямвлиха, Дж. Бруно, Г. Лейбніца,
Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, Д. Юма, П. Тілліха,
Г. Йонаса, О. Меня та ін.
У нашому дослідженні ми спираємось на роботи
дослідників, релігієзнавців Л. Филипович, А. Колодного,
С. Аверінцева, П. Павленка, А. Арістової, Л. Дмитрієвої,
В. Климова, С. Кримського, В. Матвєєва, Ю. Шабанової,
М. Поповича, О. Предко, Є. Харьковщенка, В. Шев
ченка, Л. Компанієць та ін.
Простежуючи історичні долі виникнення та форму
вання есхатологічних моделей світу, а саме ідеї, яка
аналізується, необхідно відзначити, що відправним
пунктом нашої роботи виступають експлікації терміну
«есхатологія» (в межах існуючої літератури), які
вказують на існування великої всесвітньої есхатології
та малої індивідуальної. В свою чергу індивідуальна
есхатологія тлумачиться як вчення про загробне життя
одиничної людської душі. Отже йде мова про долю
людини після смерті. Всесвітня ж есплікується як
вчення про цілі космосу, історії та події що за цим
слідують [1].
Реконструкція ідей Платона дозволить нам усвідо
мити рівень розповсюдження есхатологічних тем на
стадії стародавньої епохи. У перспективі вибудувати
вектор історичного виникнення та розвитку есхатології,
етапів її еволюції, розкрити її сенс та сутнісну роль для
конкретної епохи та інтелектуальної культури людської
цивілізації в цілому.
Отже, окреслені вектори спрямовують наші
роздуми на їх розкриття в ландшафті античного світу у
контексті філософії Платона. З метою виявлення форм
втілення та розвитку концепту «доля» ми звертаємось
до реставрації есхатологічної моделі світу Платона
як невичерпної скарбниці сакральних істин людства.
Перш за все ми окреслимо та намітимо засадничі теми
та виміри розгортання есхатологічної проблематики у
ландшафті античної свідомості з метою поглибленого їх
осмислення.
Доля «макрокосму». Доля як феномен релігійної
свідомості розгортається спектром відтінків у вимірах
філософії Платона (по спіралі «вгору і вниз»), пульсує
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та вливається у роздуми автора про універсум,
Вселенські ритми космічного буття. Під нашим кутом
зору Доля стає «механізмом», який єднає в собі дві
хвилі життя (духовну та тілесну), які перетинаючись
презентують ідею Єдиного буття – долю Всесвіту,
досконалої неподільної світобудови.
У свідомості автора розгортається історія Всесвіту.
З одного боку, оповідається про створення Світової
душі, яка згодом проявилась, стала космосом живим,
таким що дихає (до її осмислення ми повернемось у
подальших дослідницьких екскурсах). З іншого боку,
йде мова про процеси та закони, які покладені в основу
існування Всесвіту Деміургом. В цілому розкривається
циклічна картина світу у вигляді роздумів про
колообіги вселенського буття. Отже поступово вима
льовується вимір Всесвітньої есхатології у філософ
ській думці Платона. Їй на зустріч крокують
роздуми автора про долю душі, які формують вимір
індивідуальної есхатології. Останній розгортається у
фрагменті про створення душ Деміургом [2, с. 481–
482] у межах якого йдеться про умови їх існування та
Закони Всесвіту, яким вони підпорядковуються. Отже,
формуються два виміри осмислення теми есхатології,
які складають засаду наших роздумів. По–перше,
ми розглянемо індивідуальну есхатологію Платона.
У подальших екскурсах перейдемо до осмислення
Всесвітньої есхатології.
Перший вектор ми поіменуємо як «Доля душі: книга
земного та небесного буття». В давню епоху античних
часів були поширені уявлення, вірування про життя
душі «земне» та «небесне», в нескінченну кількість її
перевтілень, з’єднаних свідомістю мислителів, філософів
стародавніх часів одним ланцюгом роздумів про Долю
душі, яка розгортується у всесвітніх масштабах. Іншими
словами, занурюючись у модель світу Платона, ми
опиняємося на перехресті світів та шляхів втілення
аналізованої теми, смислових вимірів думки автора
(глибин його містичної свідомості), які розкриваються
під кутом зору есхатологічних істин представлених
філософом. Розмірковуючи про духовний та тілесний
виміри вселенського буття, автор прокладає шляхи своїх
міркувань про людину, відкриває специфіку розуміння
взаємодії двох світів.
Невід’ємним аспектом розгортання теми Долі душі
стає принцип її втілення в тіла (перше та наступні).
Саме в такий спосіб стає можливим здійснення її долі
у контексті земної. І, як її наслідок, у перспективі, долі
небесної.
Доля земна розкривається у темі душі яка
мислиться як управитель тіла. Цей лейтмотив стає
базовим на протязі розвитку різних сюжетів Платона.
В творах автора душа стає домінантою, навколо якої
розгортається тілесна доля людини, яка мислиться
як «фрагмент», який актуалізується у колі інших
існувань (попередніх та майбутніх втілень). Тілесність
у свідомості Платона зводиться до положення підпо
рядкованої ланки, тіло не тільки вимагає постійного
піклування, схильне до хвороб, слабке, але й мислиться
як обмежувач, який встановлює межі істинному
пізнанню, заважає розкриттю істини, усвідомленню
справжнього божественного буття. Платон зазначав,
що саме філософія звільняє душу від залежності її
від тіла [2, с. 22]. Саме через це він цінував феномени
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містичного спрямування, а саме «мантичного безум
ства», в межах яких відкривався дар пророцтва. Саме
їх він розглядав як шляхи душі до божественного буття,
до усвідомлення та осягнення Великого Блага [1].
Таким чином, Платон душу мислить як центр людського
існування. Тема її долі небесної і земної розгортається
пропорційно нашому занурюванню у тексти філософа,
осмисленню їх сюжетних ліній.
Тема вдосконалення людської душі стає одною
з центральних тем філософії Платона. В її просторі
прояснюються змістовні та смислові ланцюги форму
вання теми Долі. Так, в «Апології Сократа» остання
наповнюється фрагментами ідеї «поцейбічної» розплати,
сконцентрована на розкритті «внутрішнього» фактору
як сутнісного, який формує долю людини, її душі.
Саме заклик Сократа дбати про душу, а не про тіло
та гроші, щоб вона була якомога досконалішою стає
головним у ділі формування подальшої долі Небесної
та Земної. Окреслимо думку Платона, який говорить
вустами Сократа, що не від грошей народжується
чеснота, а навпаки від доброчинних справ у людей і
гроші, і всі інші блага. Саме в служінні Богу полягає
сенс людського існування [1]. Тема долі душі цікавить
у тій чи іншій мірі всіх мислителів античних часів,
виступає невід’ємним атрибутом вірувань епохи і
уявлень Платона, розкривається у вище окресленій
темі «поцейбічної» відплати (проживаючи земне життя
людина або культивує «в собі» доброчесні якості душі,
або ігнорує їх). Саме в такий спосіб вона накопичує
свій власний «внутрішній капітал», який у перспективі
сформує подальшу її долю, в той чи інший спосіб
вплине на майбутнє втілення. Інакше кажучи, якості
душі «матеріалізуються» у благах фізичного світу,
формують наступний дім буття, впливають на майбутню
еволюційну форму втілення, яку в процесі земного
життя конструює людина своїми вчинками. Окрім того,
моделюються в такий спосіб і майбутні матеріальні
блага, які вона отримає у наступному втіленні. Отже,
формується думка про те, що земна доля людини (її
тілесність у широкому розумінні) є справою її «рук»,
тобто людина стає у певному сенсі співтворцем
Автора (Деміурга). Відповідно, дедалі посилюється
принцип відплати, який здійснюється «по цей бік»
існуючої реальності, тобто у земному світі, а Доля
земна мислиться як «механізм» здійснення Вселенської
справедливості. Таким чином, людина в процесі життя
«моделює» своє буття. Крізь призму платонівських
поглядів вона формує наступну «мікромодель» Долі
(індивідуальної), яка віддзеркалюється у Вселенських
масштабах, вливається в роздуми мислителя про Долю
душі у макро– вимірі.
Думка про те, що людина «проектує» майбутню
тілесну форму свого існування стверджується більшістю
античних авторів, а саме розповсюдженими віруваннями
в можливість втілення душі в різні форми: рослин,
тварин тощо. В іншій проекції земне життя (вибір
душею праведного чи гріховного буття в світі) визначає
й інший вектор розвитку її долі, подальших шляхів,
які сягають у сфери божественні (до їх осмислення ми
повернемось пізніше).
Отже, окреслені конотації вибудовують Долю душі
в координатах «вперед і вгору» від культивування
«внутрішніх» благ (земний вимір) до її небесних шляхів,
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спрямовуючи всю кількість її земних існувань до
божественного світу.
Підсумовуючи у першому вигляді фрагменти текстів
Платона, можна говорити про виміри розгортання
аналізованої теми (які ми поступово аналізуємо та
обґрунтовуємо), а саме – Доля Земна і Доля Небесна.
На більш глибинному рівні тема Долі душі сягає у тему
іморталізації, яка розкивається (у тому числі) через
ідею безкінечного переселення душі в різні тіла. Тобто
Доля душі «розсипається» (на земні «фрагменти»),
або навпаки, «згортується» до розуміння її як Єдиної
(однієї). У такій інтерпретації ми йдемо за думкою
одного з представників сучасної релігієзнавчої думки
Л. В. Компанієць, продовжуючи вектори її роздумів [1].
Доля
Земна
продовжує
свій
розвиток
в
наступному сюжеті, в якому ілюструються погляди
мислителя на співвідношенні духовного і тілесного
в людині з акцентом на останньому. Так, тема долі
душі розкривається в ракурсі осмислення її як
«внутрішнього» процесу (в який вписана кожна
душа), «розлитого» у просторі та часі земного буття (в
сюжеті про ткача). У межах останнього йдеться мова
про взаємозв’язок душі і тіла, який уподібнюється
відносинам ткача з витканим їм плащем. Автор зазначає,
що ткач за своє життя зносив безліч різних плащів,
крім останнього. Обґрунтовується думка, що душа
вічна, а тіло мінливе. Всяка душа зношує безліч тіл,
коли живе багато років. Тіло протягом життя «вмирає і
відроджується» нескінченну кількість разів. Отже, душа
безперервно вибудовує його наново (як ткач), замінює
зношене. У даному контексті ми використовуємо
розуміння душі як епіцентру життя, його носія, який
безперервно оживлює тілесну будову. Її доля мислиться
як невід’ємний процес вписаний у фізичне існування,
протікає у межах людської фізіології. Платон зазначає,
що душа (як управитель тіла) змушує рухатися всі її
системи, є «механізмом», який скріплює їх, оживлює.
Саме у межах тілесних трансформацій продовжується
здійснення долі душі, як «наскрізний» процес (її Долі
земної). Отже, відбувається зміна «тілесних пут»
душею, які вона переживає. Доля земна мислиться
нами у розширених перспективах. З одного боку, в
позначених вище контекстах йде мова про окремі
«внутрішні» (духовні) та «зовнішні» (тілесні) шляхи
душі, які вибудовують єдиний вектор її долі Земної.
З іншого боку, Доля душі мислиться у вселенських
перспективах. Під кутом зору сюжету про ткача душа
людини просувається, існує в різних тілах (дитини,
старця), вписана у колообіги «внутрішніх систем»
людської фізіології. Отже, йде мова про долю душі
(її земного тіла), в яке вона вписана та переживає.
Роздуми філософа про сходження та піднімання душ
окреслюють їх долю у макро– масштабах, вписують
останню у цикли колообігів Вселенського буття (життя,
смерть, відродження). Додатково зазначимо, що ідея
єдиної Долі душі (множинність вимірів її осмислення)
обґрунтовується нами завдяки діалектичному принципу
платонівських роздумів про вічні взаємопереходи
протилежностей (рухається від земної долі в небесну і
навпаки).
У форматі попередніх підсумків треба зауважити,
що існуючі у сучасних джерелах тлумачення терміну
есхатологія (які фрагментарно згадувались на початку
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роботи) презентують його у «розірваному», звуже
ному вигляді. Переосмислення платонівської спадщини
демонструє глибину та широту смислового поля нашої
теми, яка розгортається багатьма палітрами завдяки
мислителям стародавньої епохи, відриває можливість
подальшої презентації модусів її існування. Ми
виокремили базові для нашого дослідження вектори
осмислення теми Долі (у межах есхатологічних уявлень
Платона). По–перше, проявилась «індивідуальна есхато
логія», яка розкривається через коло есхатологічних
тем до складу яких входять теми: творіння душ, історія
їх виникнення, передіснування, першого втілення,
розвтілення, наступних переселень душ в тіла і т. ін.
По–друге, отримує свій розвиток тема есхатології
в мега– масштабах як «Доля Всесвіту» у контексті
роздумів Платона про духовні та фізичні виміри буття,
їх колообіги (які презентують циклічну картину світу).
Безумовно, такий поділ є умовним, якщо враховувати
особливості світоглядної картини античних часів, а саме
усталені уявлення про світ Єдиного (цілісного буття) у
межах якого непорушнім є взаємозв’язок між двома його
складовими. У руслі цього індивідуальне віддзеркалює
загальне, а останнє, в свою чергу, актуалізує індиві
дуальне.
Виходячи з аналізу різних текстів Платона треба
зазначити, що розмірковуючи про світ божественного
та земного життя Платон намітив два базових виміри
подальших роздумів мислителів про есхатологічні
долі людини та світу, які у майбутньому сформують
певний простір есхатологічних систем наступних
вчень, традицій, епох. Їх складовою стане система
«індивідуальної» та «Всесвітньої» есхатології. Метою
подальшого осмислення есхатології у контексті теми
Долі є обґрунтування нами її як атрибуту релігійної
свідомості античних часів.
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Eshatology Platon
In the article the author conducts a gradual revealing of philosophical views of
the eschatological content of Plato, reveals the semantic levels of the theme, author’s
accents. Eschatological ideas are viewed from the point of view of the thinker’s ideas
about man as a «microcosm», the reflection of the «macrocosm» (the Universe).
The theme of eschatology is revealed in the context of individual existence (the
Platonic doctrine of the soul), in the space of which its additional connotations are
comprehended.
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Знання як соціально–економічний чинник
розвитку інформаційного суспільства
Метою статті є дослідження впливу знання як соціально–економічного
чинника розвитку інформаційного суспільства в різних його проявах на
такі складові елементи виробництва як засоби праці, продукт праці та
предмет праці. Фіксується тенденція поглиблення зв’язку знання із вказаними
елементами виробництва на стадії інформаційного суспільства, порівняно
з попередніми епохами розвитку суспільства. Здійснюється спроба через
зростаючу роль знання в предметі праці обґрунтувати еволюцію праці з
фізичної в бік інтелектуальної та стрімке розповсюдження останньої в
інформаційному суспільстві. Робиться висновок, що зростаючий зв’язок
знання з елементами виробництва та поширення інтелектуальної праці
призводять до ряду соціальних наслідків, серед яких майже повна неможливість
експлуатації в умовах домінування інтелектуальної праці, переосмислення
традиційного соціального і правового поняття власності при відході від
виключно матеріального розуміння засобів, продукту і предмету праці, а
також переосмислення функції капіталіста, як власника засобів і продуктів
праці, постачальника предмета праці у виробництво, а отже і організатора
виробництва взагалі.
Ключові слова: знання, інформаційне суспільство, виробництво, засоби
праці, продукт праці, предмет праці, інтелектуальна праця.

Інформаційне (постіндустріальне) суспільство, прой
шовши в своїх метаморфозах стадії наукових здогадок
та розвідок, політичних та ідеологічних гасел [1; 2],
соціально–економічних програм [3], еволюціонувало
в цілком конкретну соціальну реальність, якою живе
сучасна цивілізація. Інформаційні та комунікаційні
процеси – ще донедавна майже неймовірні за своєю
складністю – наразі є змістовним компонентом нашої
повсякденної діяльності. При цьому суспільні зміни,
про які йдеться, відбулися протягом останніх декількох
десятиліть. Тобто, темпи руйнування старої соціальної
реальності та настання нової – у вигляді інформаційного
чи постіндустріального суспільства – надзвичайно
стрімкі, що не може не викликати особливого наукового
інтересу.
Особливого пріоритету наукових розвідок набуває
з’ясування причин та рушійних сил таких стрімких
суспільних перетворень. З огляду на це, під сферу
особливого інтересу потрапляє знання. З одного боку,
саме з ним схильні пов’язувати науково–технічний
прогрес, вдосконалення людського життя та еволюцію
людства в цілому. З іншого – знання у зв’язку з
існуванням чисельних глобальних проблем сучасності,
глибоких та різнопланових криз, масштабних війн часто
потрапляє під нищівну критику разом з можливостями
розуму та раціональним ставленням до світу взагалі.
Зважаючи на це, підвищується інтерес до знання та ролі,
яку воно відіграє в суспільному розвитку, місця, яке
посідає в соціумі.
Відтак, для розуміння нового суспільства та його
рушійних сил, що спричиняють зміни, і пояснення
надзвичайно стрімких темпів його розвитку, а також для
виявлення напряму і вектору суспільних перетворень,
постає нагальна необхідність осмислення знання як
чинника суспільного розвитку в нову інформаційну добу.
Інформаційне суспільство – це порівняно нове
явище в системі знань про соціум і виникло воно
набагато пізніше, ніж суспільство в цілому потрапило
до сфери теоретичних та наукових інтересів. Відповідно
про розробку проблеми знання як чинника розвитку
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інформаційного суспільства можна говорити лише з
недавніх пір. Проте, безумовно, що розробці подібної
проблеми передували теоретичні розвідки стосовно
чинників розвитку суспільства взагалі, а також стосовно
місця знання серед таких чинників розвитку.
Відразу ж варто відзначити брак суто філософських
досліджень в цьому напрямі. Переважна більшість
відомих іноземних дослідників були соціологами
(Е. Тоффлер, Д. Белл), економістами (Ф. Махлуп,
Л. Туроу) чи навіть маркетологами (П. Дракер).
Наукові уявлення про знання як чинник розвитку
інформаційного суспільства характеризуються багато
векторністю та різноплановістю. Так, різні аспекти
ролі знання в утворенні вартості досліджувалися
Д. Беллом («Прихід постіндустріального суспільства»)
[4], Т. Сакайєю («Вартість, створювана знанням або
історія майбутнього») [5], Ф. Махлупом («Виробництво
і розподіл знань в Сполучених Штатах») [6]. Знання в
якості одного з виробничих елементів інформаційного
суспільства розглядали Е. Агацці («Ідея суспільства,
заснованого на знаннях») [7], Л. Туроу («Побудова
багатства») [8], П. Дракер («Посткапіталістичне
суспільство») [9], Е. Тофлер («Третя хвиля») [10].
Тлумачили знання в інформаційному суспільстві як
певну людську цінність, яка сприяє розвитку соціуму,
Е. Ґідденс («Наслідки сучасності») [11], П. Пільцер
(«Безмежне багатство») [12], Л. Едвінссон та М. Мелоун
(«Інтелектуальний капітал») [13].
Серед дослідників, які займалися проблемою на
пострадянському просторі (в основному в межах
виробничого напряму) слід відзначити В. Іноземцева
(«Сучасне постіндустріальне суспільство») [14], А. Ра
кітова («Філософія комп’ютерної революції») [15],
В. Орлова («Теорія постіндустріального суспільства і
трудова парадигма в соціальній філософії») [16].
До українських дослідників, які здійснювали
розробки в межах вказаної проблематики, можна
віднести В. Кушерець (ряд публікацій, серед яких –
«Знання в синергетичній моделі успіху») [17], В. Лях
(ряд публікацій та робіт, наприклад – «Свобода в
контексті становлення інформаційного суспільства»)
[18], В. Геєць («Стратегічні виклики XXI століття
суспільству та економіці України») [19], Л. Мельник
(«Інформаційна економіка») [20], І. Моторна (ряд
публікацій, наприклад – «Персонал як основний ресурс
нової економіки – економіки знань») [21].
На сьогоднішній день не знайшли достатнього
висвітлення у дослідженнях науковців такі аспекти
окресленої проблеми як: зв’язок знання із елементами
інформаційного виробництва, фактори еволюції праці
в бік інтелектуальної, сутності інтелектуальної праці
в інформаційному суспільстві, зміни в організації
суспільного виробництва у зв’язку з поширенням інте
лектуальної праці, вплив інтелектуальної праці на
систему виробничих відносин, відносин власності,
експлуатацію. Недостатня розробка вказаної проблема
тики потребує додаткових досліджень в цьому напрямку.
Основними завданнями статті є аналіз впливу
знання як соціально–економічного чинника розвитку
інформаційного суспільства на складові елементи
суспільного виробництва, обґрунтування зміни харак
теру праці в новому типі соціуму, а також виявлення
ряду соціальних наслідків.
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З метою аналізу участі знання у виробництві
інформаційного суспільства ми використали досить
традиційний поділ виробництва на складові елементи,
що розроблявся в межах аналізу матеріального
виробництва [22, с. 31; 23, с. 4; 24, с. 170]. Йдеться
про виділення у виробництві у вузькому значенні (або
праці) таких складових елементів як безпосередньо
праця, предмет праці, засоби праці та продукт праці
[25, с. 22–23]. За умов такого поділу, під працею в
матеріальному виробництві розуміється процес свідомої
і цілеспрямованої діяльності людей щодо взаємодії
з природою для створення споживчих благ, тобто
задоволення потреб людей. Предмет праці в тлумачиться
як певна речовина, на яку здійснюється вплив під час
праці та яка виступає центром зосередження зусиль
у виробничому процесі. В той же час, засобом праці в
матеріальному виробництві виступає річ або комплекс
речей, що необхідні людині для впливу на предмет праці
та для здійснення безпосередньо процесу праці. Продукт
праці вважається речовиною природи, пристосованою до
людських потреб за допомогою зміни форми [24, с. 170;
25, с. 22–23].
Також в дослідженні ми виходимо з існування
знання як чинника розвитку суспільства принаймні в
трьох формах. В першій, суб’єктивній формі знання
виступає чинником суспільного розвитку як стан
свідомості [26, с. 111; 27, с. 169]. В другій, кодифіко
ваній формі, знання проявляється як вид інформації в
знаковому, символічному різновиді [28, с. 52]. В третій,
матеріалізованій формі знання як виступає в основному
в ролі засобів виробництва, техніки та його інших
складових [29, с. 177, 185].
В процесі подальшого дослідження ми здійснили
послідовний аналіз участі знання (у визначених
формах) в кожному із зазначених складових елементів
виробництва на різних етапах розвитку суспільства.
Зокрема, можемо зафіксувати, що на аграрному етапі найбільшого розвитку отримав зв’язок знання з таким
елементом виробництва як засоби праці. В цьому елементі виробництва в аграрну епоху знання як чинник
розвитку суспільства виступає в матеріалізованій формі свого існування. Подібна роль знання у виробництві
значно поглиблюється на наступному, індустріаль
ному етапі. Проте вказаний етап більше представлений
зв’язком знання із продуктом праці, що являв собою
в індустріальну епоху промислові вироби – найбільш
технологічні серед всього іншого для цього етапу. Тенденції, закладені попередніми епохами, продовжуються
в інформаційну добу. Попередні види зв’язку знання із
засобами та продуктом праці значно посилюються та
поглиблюються. Окрім того, важливим моментом є те,
що більш очевидно проявилася участь знання в продукті праці інформаційного суспільства принаймні в
двох різновидах – у вигляді матеріалізованої форми, а
також у вигляді кодифікованих проявів. З огляду на це,
знання починає проявляти себе в інформаційну епоху
також і в якості своєрідного духовного чинника. Вказане
дає змогу зафіксувати якісно нову рису, якій можна дати
умовну назву – дематеріалізація продукту праці в інформаційному суспільстві. Схожа ситуація спостерігається
і в засобах праці в новому суспільстві.
Вказані процеси дозволяють виявити обмеженість
розробленого для матеріального виробництва та активно
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вживаного дотепер розуміння засобів і продукту праці
як речей, тобто як предметів матеріального світу. Праця
в інформаційному суспільстві може здійснюватись не
лише за допомогою матеріальних знарядь та засобів
праці, а й за допомогою людських знань, які можуть
існувати в суб’єктивній та кодифікованій формі, які
не можна віднести до предметів матеріального світу.
Окрім того, продуктом такої праці в інформаційному
суспільстві також може бути знання не тільки в
матеріалізованій формі існування. Тому ми вважаємо за
необхідне відійти від традиційного способу тлумачення
засобів та продукту праці виробництва виключно як
предметів матеріального світу.
Проте таке розширення розуміння елементів
виробництва ініціює деякі соціальні зміни у виробничих
відносинах та у всьому соціумі. Відхід від виключно
матеріального розуміння засобів та продукту праці та
активне зростання ролі знання в них значною мірою
ускладнює можливість реалізації інституту власності
як в правовому, так і в соціальному вимірі. Насамперед
йдеться про неможливість в традиційному (речовому)
вигляді володіння знаннями або обмеження доступу
до нього з боку третіх осіб. В свою чергу, вказана
ситуація здатна звести нанівець одну із важливих ознак
капіталістів як класу, що існував в минулу епоху –
власність на засоби та продукт праці. Також це дозволяє
поставити питання про нівелювання цього класу в
традиційному розумінні взагалі та відповідне певне
переосмислення усталених понять та закономірностей
соціальної сфери в нових умовах.
Якщо провести подібний аналіз із предметом
праці, розглянувши його послідовно на різних етапах
розвитку соціуму, можна прийти до висновку про
наявність зв’язку знання з предметом праці на аграрній
та індустріальній стадії розвитку суспільства. Проте
найглибшого прояву такий зв’язок отримав саме в
інформаційному суспільстві. Так, вперше в соціальних
масштабах в ролі такого предмету стало виступати
нематеріальне – знання в кодифікованій формі. З огляду
на це, так само, як і у випадку із засобами та продуктом
праці, перед нами постає очевидна недостатність
виключно речового (матеріального) розуміння предмету
праці та тлумачення його як речовини природи.
Збільшення ролі знання як духовного об’єктивного
чинника розвитку суспільства в предметі праці у
виробництві нового типу може розширити наші
уявлення про саму сутність такого предмету. Останнє,
в свою чергу, дозволяє пролити світло на відповідні
зрушення в соціальних відносинах. Як і в попередньому
випадку, мова йде про неможливість (або серйозні
ускладнення) існування права власності тепер вже на
предмет праці. Вказані процеси, що відображаються
і в предметі праці, дозволяють доповнити зазначену
тенденцію взяттям під сумнів можливості здійснення
експлуатації в традиційному розумінні цього слова.
Це в свою чергу повертає нас до переосмислення
функції капіталіста, тепер як постачальника предмета
праці у виробництво, а значить і організатора вироб
ництва. З огляду на це, можна ставити питання про
існування традиційного класу капіталістів в умовах
інформаційного суспільства взагалі.
Проте одним з основних наслідків дематеріалізації
предмету праці для суспільного виробництва є зміна
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характеру самої праці. З огляду на зв’язок знання із
предметом праці та на його нематеріальний характер,
постає очевидна неможливість здійснення праці з таким
предметом в її старому лише фізичному вигляді. Зміни
в предметі праці в суспільних масштабах викликають
еволюцію праці з фізичної до інтелектуальної.
Під інтелектуальною працею ми розуміємо новий
вид праці, пов’язаний з нематеріальністю предмета
праці (знань та інформації), по відношенню до якого
неможливо застосовувати фізичні зусилля. Вважаємо,
що вказана праця більшою мірою є типовим явищем
саме для виробництва нематеріального. Також припус
каємо, що найбільш високого і якісного втілення інте
лектуальна праця набуває в своєму творчому різновиді.
Аналізуючи роль інтелектуальної праці, на наш
погляд, слід передусім зосередитися на ряді соціальних
наслідків, пов’язаних з поширенням цього явища.
Так, очевидно, що інтелектуальній праці притаманні
інші процеси (ментальні, фізичні, психічні), аніж
ті, що супроводжували фізичну працю. Маємо на
увазі відсутність фізичного виснаження та розвиток
розумового і творчого потенціалу робітника, які супро
воджують інтелектуальну працю.
Проте, мабуть, одним з найголовніших наслідків,
пов’язаних з функціонуванням інтелектуальної праці
є неможливість або принаймні гранична складність
експлуатації [30, с. 61–62]. Для здійснення експлуатації
(в традиційному розумінні) необхідний контроль в тому
числі і над самим процесом праці. Здійснювати такий
контроль за інтелектуальною працею дуже складно.
Крім того, якщо брати фізичну працю попередньої
епохи, то головним видом мотивації до неї була
економічна мотивація, що дозволяла здійснювати
примус. У випадку творчого різновиду інтелектуальної
праці можна говорити про зміну мотивації до праці з
економічної на особливий вид мотивації, який можна
умовно назвати внутрішнім. За таких умов здійснення
традиційного примусу стає майже неможливим.
Зазначені обставини в своїй сукупності дозволяють
поставити питання про втрату актуальності окремих
форм суспільних відносин в інформаційному суспільстві
та про якісну еволюцію соціуму на новому етапі його
розвитку взагалі.
Висновок та перспективи подальших розвідок.
Знання в суб’єктивній, кодифікованій та матеріалізованій
формах безпосередньо пов’язане з такими складовими
елементами виробництва інформаційного суспільства
як засоби праці, продукт праці та предмет праці.
Вказаний зв’язок дозволяє говорити про обмеженість
традиційного виключно речового (матеріального) розу
міння сутності складових виробництва. Крім того,
активна участь знання в предметі праці інформаційного
суспільства вказує на його своєрідну «дематеріалізацію»,
порівняно з попередніми епохами розвитку соціуму.
Такі зміни в предметі праці ініціюють пошук нових
методів його перетворення в процесі виробництва.
Тому, на нашу думку, зростаюча роль знання в предметі
праці і обумовила еволюцію праці з фізичної в бік
інтелектуальної та стрімке розповсюдження останньої
саме в інформаційному суспільстві.
Зростаючий зв’язок знання з елементами вироб
ництва та поширення інтелектуальної праці знахо
дять певні досить суттєві відображення в соціальній
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сфері. Маються на увазі такі соціальні наслідки як
неможливість або принаймні гранична складність
експлуатації в умовах домінування інтелектуальної
праці, переосмислення традиційного поняття власності
при відході від виключно матеріального розуміння
засобів, продукту і предмету праці, а також переос
мислення функції капіталіста, як власника засобів
і продуктів праці, постачальника предмета праці у
виробництва, а отже і організатора виробництва взагалі.
Зазначені обставини в своїй сукупності дозволяють
поставити ряд питань та побачити перспективу
в проведенні відповідних розвідок щодо втрати
актуальності окремих форм суспільних відносин в
інформаційному суспільстві та щодо якісної еволюції
соціуму на новому етапі розвитку взагалі.
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Knowledge as a factor of social and economic development
of information society
The purpose of the article is to study the impact of knowledge as a factor of
social and economic development of information society in its various forms on such
components of production as a means of labor, product of labor and subject of labor.
The tendency of deepening between knowledge and these elements of production in
information society compared to previous eras of society development is entered up.
The increasing role of knowledge in the subject of labor substantiate the evolution of
physical labor toward intellectual labor and rapid dissemination of it in information
society is performed. It is concluded that the growing connection between knowledge
and elements of production and dissemination of intellectual labor results to a number
of social consequences. Among them an almost complete inability of exploitation
in the conditions of intellectual labor, rethinking of the traditional social and legal
concepts of property in the conditions of leveling the only material understanding
elements of production, and rethinking of the function of the capitalist as owner of the
means and the products of labor, supplier of the subject of labor in production and thus
production organizer in general.
Keywords: knowledge, information society, production, means of labor, product
of labor, subject of labor, intellectual labor.
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Сучасні теорії розуміння «інтелекту»
(Г. Гарднер, Д. Глоуман, Д. Харперн)
Розглядаються сучасні підходи в розумінні поняття «інтелект»,
аналізується прагматичний ракурс осмислення інтелекту як інформаційного
потенціалу особистості. Демонструється можливість нового погляду на дане
явище. Висвітлюється окремі сучасні орієнтири в побудові інтелектуальних
стратегій.
Ключові слова: інтелект, здібності, критичне мислення, множинний
інтелект, емоційний інтелект, інтелектуальний розвиток і ін.

Сучасні глобалізаційні процеси ставлять перед
суспільством потребу у формуванні відповідних умов
індивідуального розвитку людини, її соціалізації,
створенні нової інтелектуальної стратегії. Доцільність
вироблення інтелектуальних стратегій зумовлене також
необхідністю докорінного перегляду теоретичних
уявлень про саму людину, виведення на новий рівень
вивчення людини, її інтелектуальних перспектив. Звер
нення до пошуків у даній царині актуалізується:
– потребою в осмисленні кризового стану системи
освіти, у тому числі і вітчизняної;
– фактом відчуження від індивідуальних інтересів
людей;
– необхідністю кореляції еволюційності освітнього
процесу.
Метою статті є аналіз підходів до розуміння
«інтелекту» в сучасних наукових концепціях, характе
ристика наявних теорій, визначення актуальних інтелек
туальних стратегій та особливостей їх реалізації.
В історії наукової думки «інтелект» – одна із
складних і суперечливих категорій, яка залишається
в центрі уваги і нинішніх досліджень. Поняття
«інтелект» як об’єкт ґрунтовного вивчення було введене
антропологом Ф. Гальтоном в кінці ХІХ ст. Його вчення
стало основою подальших теоретичних розвідок. Він
вважав вирішальною причиною виникнення будь–
яких індивідуальних відмінностей, як тілесних, так
і психічних, фактор спадковості. Тобто Ф. Гальтон
розповсюдив вплив генетичного чинника на всі рівні
розвитку інтелекту.
Протягом усього періоду проблема інтелекту розгля
далась багатьма науковцями. В сучасній літературі,
відсутній єдиний підхід в розумінні даного питання.
В 50–х рр. ХХ ст. поширюється коефіцієнтний формат
визначення інтелекту – через оцінку розумових здіб
ностей в процесі порівняння інтелектуального розвитку
людини за допомогою розробки тесту IQ (Г. Айзенк).
Інтелект, як здібність до навчання аналізувався в
роботах А. Біне, Ч. Спірмена, З. Колвіна, Р. Вудроу та
інших. Розуміння інтелекту як здатності оперування
абстракціями висвітлюється в дослідженнях Л. Термена,
Еге. Торндайка, Дж. Петерсона, а як здібності адап
туватися до нових умов – У. Штерна, Л. Терстоуна,
Ж. Піаже і ін.
Однак нові підходи у визначенні інтелекту більшою
мірою зорієнтовуються на прагматичному ракурсі його
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осмислення і зміщують вектор розуміння з формату
суто спадкового явища до інформаційного потенціалу
особистості (Г. Гарднер, Д. Гоулман, М. Андерсон,
Д. Харперн і ін.). Такий погляд відзначається новизною,
креативністю і перспективністю в аналізі суті, змісту,
форми і видів інтелекту та практичними і діяльнісними
способами формування і розвитку інтелектуальних
здібностей людини.
Один із сучасних дослідників інтелекту Г. Гарднер,
в своїй роботі «Структура розуму: теорія множинного
інтелекту» відходить від традиційного розуміння
інтелекту через оцінку розумових здібностей за допо
могою певного коефіцієнту (IQ). На його думку,
класичний погляд на інтелект, як здатність до
логічних роздумів вимагає альтернативного підходу.
Інтелект не може бути сталим явищем, оскільки його
зміст розкривається через рівні аналізу. Інтелект, це
«потенціал, наявність якого дозволяє індивідууму
використовувати форми мислення» [3, с. 161]. Так,
Г. Гарднер розглядаючи інтелект транслює його через
саме визначення: як відмінну особливість людини; як
якість відмінності між людьми; як спосіб виконання
людиною окремих завдань.
На його думку, неможливий єдиний і беззаперечний
підхід до класифікації видів людського інтелекту.
Г. Гарднер виділяє сім видів інтелекту:
– лінгвістичний (здатність ефективно застосовувати
механізм мови через фонетику (звуки мови), синтаксис
(граматику), семантику (визначення смислового зна
чення), прагматику (адаптація до ситуації);
– музичний інтелект (здатність розпізнавати, пород
жувати, сприймати, передавати, виражати, трансфор
мувати розуміти звукові смисли та механізми);
– логіко–математичний інтелект (здатність до розу
міння операційних дій над об’єктами, співвідношення
між діями та об’єктами і ін., здібність до абстрактного
мислення);
– просторовий інтелект (здатність до сенсомоторного
сприйняття, розуміння, відтворення та модифікації зоро
вої і просторової інформації);
– тілесно–кінестетичний інтелект (здатність до
контролювання й інтерпретування руху, маніпулювання
зовнішніми об’єктами);
– особистісні інтелект:
а) внутрішньоособистісний інтелект (здатність роз
різняти і описувати власні почуття, мотиви, орієнту
вання на самого індивіда);
б) міжособистісний інтелект (здатність розуміти і
визначати відмінність між людьми, визначати їх настрій,
бажання, наміри, бажання і ін.).
Г. Гарднер вважає, що активізація певних інтелек
туальних здібностей відбувається в контексті конкретної
культури, яка визначає їх практичне значення і мож
ливі наслідки, виступає реалізацією інтелектуального
потенціалу у вигляді «зрілої культурної здібності».
Таким чином, Г. Гарднер в своїй концепції множинних
інтелектів демонструє певний прагматичний підхід як в
розумінні «інтелекту» так і в процесі виділення окремих
його видів, а саме – через корисність/некорисність в
просторі певної культури. В визначенні «інтелекту»
він використовує термін «інтелектуальна здібність» –
сукупність певних вмінь у вирішенні проблем, що
транслюється через здатність формулювати проблеми
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як основи здобуття нових знань. Тобто, інтелект є
потенцією в контексті діяльності.
Приймає підхід Г. Гарднера в розумінні інтелекту
і Сейлові. Однак, дослідник більшою мірою зосеред
жується на «особистісному» виді Г. Гарднера. Він
розширює «особистісний інтелект» до п’яти основних
складових:
1. Знання своїх емоцій (самосвідомість);
2. Управління емоцій (вміння керувати власними
почуттями);
3. Самомотивація (здатність досягнути «вдохнов
ления»);
4. Розпізнання чужих емоцій (емпатія);
5. Підтримка взаємовідносин.
Подібний, діяльнісний, формат у визначенні інте
лекту, наявний і в дослідженнях американського
психолога Деніела Гоулмана, який в своїх роботах
концентрується на дослідженні емоційного інтелекту.
«Розглядати людську природу, – зазначає Д. Глоуман, –
не враховуючи силу емоцій, означає проявляти
неприпустиму близорукість…» [4, с. 17–18].
Д. Гоуман, як і Г. Гарднер підходить до визначення
інтелекту з прагматичної точки зору, тобто мірилом
інтелекту визначається успішність та самореалізація
людини. Однак, Д. Глоуман виходить за межі гардне
рівських почуттів і метапізнання в сферу емоцій. Окрім
того, Д. Гоулман не заперечує розумового інтелекту
взагалі, він тільки наполягає, на тому, що без розвитку
емоційного інтелекту не можливе становлення людини.
«Коефіцієнт розумового розвитку і емоційний інтелект –
це не опозиційні, а швидше окремі компетенції» [4,
с. 75].
Тобто, Д. Глоуман розрізняє два види розуму
(інтелекту) – емоційний і раціональний, які є рівно
правними і однаково важливими в житті людини. Тому
не тільки коефіцієнт розумового розвитку, але і емоційна
складова мислення визначають життя кожної людини
«Насправді, адже інтелект не здатен завжди бути на
висоті без емоційного розуму» [4, с. 54], тільки їх
партнерство забезпечує успішність в ментальному житті.
Саме тому, емпатія є необхідною умовою самореалізації
людини. В основі самореалізації лежать «… такі
здібності, як здібність виробляти для себе мотивацію і
наполегливо рухатися до досягнення мети, не дивлячись
на провали, стримувати пориви і відкладати отримання
задоволення, контролювати свої настрої і не давати
переживанням позбавити себе здатності думати,
співчувати і сподіватися» [4, с. 59]. Д. Глоуман акцентує
увагу на тому, що саме емоції виступають певними
рушіями наших дій.
Таким чином, у сучасній науковій літературі в
питанні розуміння інтелекту, деякі автори підходять з
позиції діяльності та реалізації певної мети. Тобто, такі
інтелектуальні стратегії заперечують наявність єдиного
вектору розвитку пізнання, вказуючи на конституювання
знання через множинні підходи.
Такі варіанти в розумінні інтелекту в науковій
літературі викликали і критичні зауваження. Так,
психолог Майк Андерсон нівелює теорію множинних
інтелектів Г. Гарднера вказуючи на те, що у останнього
відсутнє чітке визначення самої природи множинних
інтелектів, а високий рівень однієї із інтелектуальних
складових є тісно взаємопов’язаним із іншими. Тобто,
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кожен із видів інтелектів Г. Гарднера не може ні
розвиватися ні розглядатися окремо. М. Анденрсон
пропонує свій погляд на здійснення розумової діяльності
людини.
На думку М. Андерсона, індивідуальні відмінності
в інтелекті визначаються відмінними механізмами
опрацювання інформації які визначаються як «модулі».
Окрім модулів, М. Андерсон включає в інтелект
здібності до пропозиціного та зорово–просторового
мислення, для реалізації яких необхідно включати
специфічні процесори. Однак, саме механізми переробки
стимулюють більш ефективне використання процесорів.
Таким чином, за М. Андерсоном процес засвоєння
знань, розвитку інтелекту, здійснюється двома шляхами:
– засвоєння знання через відповідні модулі у момент
готовності людини;
– засвоєння знань через використання базових меха
нізмів переробки завдяки процесорам (саме мислення).
Велике значення в розвитку інтелекту, на думку
багатьох науковців відіграє критичне мислення. Так,
американський психолог Дайана Халперн, аналізуючи
різні концепції розуміння інтелекту, його ознакою
визначає здатність до критичного мислення. На її думку,
критичне мислення – це можливість мислити більш
продуктивно, а оволодіння критичним мисленням,
забезпечує шлях до поставленої мети.
Д. Халперн розглядає інтелект і критичне мислення
як поняття з одним обємом. «Одне із моїх улюблених
визначень критичного мислення, – пише вона, – було
запропоноване 35 років тому (1960) і є близьким до
наступного сучасного визначення інтелекту як суми
навичок, яким можна навчити: «Критичне мислення –
це процес оцінки чи категорізації в термінах раніше
отриманих знань… воно включає в себе установку
(attitude) плюс володіння фактами плюс ряд навиків
мислення» (Расселл, цит. по: d’Angelo, 1971, р. 6).
Рівність Рассела можна представити в такому стислому
вигляді:
Установка (attitude) + Знання + Навики мислення =
Інтелектуальне мислення» [10, с. 43].
Таким чином, вважає Д. Халперн, розвиток кри
тичного мислення це курс на вдосконалення мислен
нєвих здібностей через засвоєння таких навичок, які
характерні для ясного, точного, цілеспрямованого
розмірковування. А використання критичного мислення
реалізує практичне виконання абстрактно поставленого
завдання.
Розвиток критичного мислення, вважає Д. Халперн,
реалізується через вироблення наступних якостей:
1. Готовність до планування. «Планування – перший
і дуже важливий крок до критичного мислення.
Постійно вправляючись, кожен може розвинути в собі
звичку планування» [10, с. 44];
2. Гнучкість у міркуванні. «Людина з відкритим
розумом, – зазначає Д. Халперн, – здатна почекти з
формуванням судження, збирає більше інформації і
прагне прояснити для себе складні питання… критично
мисляча людина готова мислити по новому,переглядати
очевидне і не відступатися від задачі, поки вона не буде
вирішена» [10, с. 44–45];
3. Наполегливість у вирішенні завдань. «Мислення –
це важка праця, яка вимагає від людини терпіння і
наполегливості» [10, с. 45];
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4. Готовність до усвідомлення та виправлення влас
них помилок;
5. Усвідомлення – метапізнання, метакогнітивний
моніторинг;
6. Компромісність. «Критично мислящій людині
необхідно володіти як добре розвиненими комуніка
тивними навиками, так і умінням знаходити рішення, які
могли б задовільнити більшість» [10, с. 45].
Отже, вищенаведені теорії намагаються запропо
нувати нові вектори в розумінні інтелекту, які виникли
як реакція на проблеми, в першу чергу у освітній
політиці. Окрім того, і на сьогодні немає усталеної
визначеності у теоретичних підходах, а також у
термінології, в розумінні природи і реалізації інтелекту
як такого, напрямку, формату та цілі в побудові нових
інтелектуальних стратегій.
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«Формула «розвиток–прогрес»
у філософії історії К. М. Леонтьєва
Досліджується розрізнення основних понять філософії історії
К. М. Леонтьєва – розвиток та прогрес, які дозволяють переглянути основні
позитивні риси поняття прогрес та показати їх негативний вплив як на історію,
так і на її суб’єкта – людину, особистість. Натомість пропонується поняття
розвиток. Основним його позитивним забарвленням є його «природність»,
«органічність».
Центральне місце у філософії історії Леонтьєва займає формулювання
«триєдиного закону розвитку», якому однаково підпорядковані живі організми,
держави і культури, процеси і явища. На його прикладі буде здійснена спроба
дослідження вищезазначеної формули.
Ідея «розвитку–прогресу» у філософії Леонтьєва являє собою певного роду
формулу здійснення історії на різних стадіях її прояву.
При виконанні дослідження були застосовані наступні методи:
дескриптивний, історико–філософський, аналітичний та компаративний.
Також, були використані методи: аналізу, синтезу, порівняння.
Ключові слова: розвиток, прогрес, візантизм, квітуча складність,
цивілізація, три стадії розвитку, біль.

Мета статті: розгляд та дефініція основних
понять філософії історії К. М. Леонтьєва і показ
неправомірності позитивності поняття прогрес та його
основних видів.
Не зважаючи на сьогоденну відкритість російської
філософії, можливість здійснювати пошуки у раніше
закритих запасниках, постать К. М. Леонтьєва зали
шається прихованою у філософському середовищі.
Особливо це стосується його поглядів на історію та
цивілізацію. Такий хід речей не є правомірним, адже
філософські погляди на історію Леонтьєва дозволяють
інакше поглянути на основні проблеми сьогоднішнього
плину історії.
Основні питання, які варто поставити при розгляді
філософських поглядів Леонтьєва на історію: що є
розвиток і що є прогрес? Чи існує між ними зв’язок,
відмінності? Дані питання є рядовими, однак дати
на них відповідь не є простим завданням, якщо
відповідати на них, наприклад, у відриві від певної
філософської традиції. Адже, якщо вірити загальній
думці, дані поняття є рівнозначними і синонімічними.
Тому філософія Леонтьєва є яскравим прикладом опису
та тлумачення відмінностей/схожостей/взаємозв’язку.
Ще одним важливим фактором дослідження даної
проблематики саме у філософії Леонтьєва є факт його
першості у філософському дослідженні даних понять.
Насамперед, варто зауважити, що філософський
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потенціал теорії прогресу на філософський період
ХІХ ст. є украй низьким. З цим можна погодитися у
тому сенсі, що проблема прогресу та його значення як
філософського поняття почала хвилювати філософів
лише починаючи з другої половини ХІХ ст. Звісно,
про зміст та мету історії, її критерії розвитку та види
змін у російській філософії говорилося достатньо,
однак ці тлумачення носили романтичний характер
і були спрямованими висвітлити проблему з огляду
на той стан, у якому на той час перебувала Росія та її
суспільство. Тобто, розуміння проблематики прогресу
носило характер відповідей на заклики тогочасного
суспільства.
Костянтин Леонтьєв був тим філософом, який
застав найяскравіший всплеск технічного прогресу у
Російській імперії, який можна вибудувати у певний
негативний залежний ланцюг: будування залізниць та
іншого виду транспорту, нових промислових технологій,
які породжують виснаження природних ресурсів, що
призводить до забруднення навколишнього середовища.
Наступним кроком є знищення багатьох видів флори і
фауни, що породжує загрозу різного роду техногенних
катастроф [3, с. 396–399].
Повертаючись до філософії історії Леонтьєва та
дослідження ним вищезазначених понять, можна
говорити, що дані поняття для нього є антагоністичними
і перевагу він віддає поняттю розвитку розкриваючи
його у своїй основній праці «Візантизм і слов’янство».
На мою думку, тут є правомірним введення допоміжних
понять для розуміння філософсько–історичних поглядів
філософа. Такими є поняття «нагої» та «наповненої»
цивілізацій. Їх введення є важливим, адже поняття
розвитку і прогресу у філософії мислителя стоять на
різних рівнях прояву цивілізації. Коли ми говоримо про
«голу» цивілізацію, маємо на увазі розвиток, природній
стан певного об’єкту. Коли про «наповнену» –
переходимо на більш високий рівень і залучаємо
головний суб’єкт історії – людину як здатну продукувати
нові об’єкти (блага) для поліпшення фізичного і
духовного життя.
Отже, поняття розвитку стосується «нагої» цивілі
зації. Леонтьєв визначає розвиток як процес у якому
присутня внутрішня ідея (суть, зміст), що припускає
в самій собі результат [2, с. 121]; як поступове
сходження від найпростішого до складного, поступова
індивідуалізація, відокремлення, з одного боку, від
навколишнього світу, а з іншого – від подібних і
споріднених явищ [4, с. 322–327]. Яскравим прикладом
здійснення є теорія трьох стадій розвитку цивілізацій –
один з основних «стовпів» філософії мислителя. Три
стадії розвитку – стадії юності, зрілості і старості,
у трактуванні Леонтьєва – первинна простота –
зростання,
що
супроводжується
ускладненням
структури органічного об’єкта, зміцненням зв’язків між
його окремими частинами, квітуча складність – стан
найбільшої складності і різноманіття при максимальній
міцності зв’язків між окремими частинами цілого і
вторинне спрощення – поступовий розпад органічного
об’єкта, що виражається у спрощенні його структури,
ослабленні зв’язків між окремими його частинами [2,
с. 119–134].
Таким чином, розвиток являє собою поступовий
хід від безбарвності і простоти до оригінальності і
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складності. Поступове ускладнення складових елемен
тів, збільшення внутрішнього багатства і в той же час
поступове зміцнення єдності.
Інше трактування дано Леонтьєвим прогресу.
Прогрес розуміється негативно через його «перерив
частість» і «нетрадиційність». Таким чином, прогрес,
на противагу розвитку, який розуміється як осмислений
рух, який сприймається певним ступенем історії, слідом
за яким йде наступний, проте він не завжди носить
характер більш емансипований, ніж попередній період,
який вже минув або минає. Для Леонтьєва важлива
традиція, тому на наступному історичному етапі
повинні бути можливі повернення (якщо це потрібно) до
позитивного досвіду і традицій.
Як мною було вище зазначено, поняття прогресу
застосовується до «наповненої» цивілізації, тобто до тих
аспектів, які стосуються видобутку нею матеріальних
благ, які можна застосувати для суспільного життя. Тут
особливо є очевидним той негативізм, який відчуває
Леонтьєв до поняття прогресу.
Основним предметом критики Леонтьєва є навіть
не сам прогрес, а та «філософія», яку створили для
пояснення і обґрунтування цього феномена.
По–перше, адепти прогресу розглядають прогрес
як процес нескінченний, а це, на думку Леонтьєв,
вже є нісенітниця, яка знаходиться в непримиренній
суперечності з догматикою християнства.
По–друге, апологети прогресу сподіваються на те,
що за допомогою досягнень в області науки і техніки
можна побудувати щось на зразок раю на землі [1,
с. 142].
Схиляння перед прогресом, надія на досягнення
науки і техніки, а не на Бога – зовсім не раціональна
думка, як деякі наївно вважають, а небезпечна форма
релігійної свідомості. Відхід людини від Бога веде до
ослаблення тих стовпів, традицій, традиційного побуту,
які забезпечують цілісність суспільства.
Леонтьєв виділяв такі види прогресу: егалітарний,
технічний, науковий, промисловий і економічний,
останні види мало чим відрізняються від технічного
прогресу, оскільки також спираються на ірраціональну
віру в їх здатність перетворити суспільство і мають
руйнівний характер. Найбільш негативну оцінку
отримують два види: технічний та ліберально–
егалітарний прогреси. Критика технічного прогресу була
досліджена вище. Єдиним, що варто додати, є факт того,
що проблема ускладнювалася тим, що такий прогрес,
не зустрічав на своєму шляху супротивників. Він
зустрічався радісно, на нього покладалися великі надії,
завдяки йому хотіли вирішити більшість нагальних
проблем – соціальних, політичних, навіть моральних.
Щодо ліберально–егалітарного, то Леонтьєв наголошує
на тому, що прийоми такого прогресу є складними,
мета грубою, простою за ідеалом, за впливом, адже
ціллю всього є середня людина, буржуа, спокійний
серед мільйонів точно таких же середніх людей, теж
спокійних [2, с. 176]. Зважаючи на вищезазначені
загрозливі фактори у яких Леонтьєв вбачав най
головнішу загрозу для країни, початок егалітарно–
ліберального прогресу, прогресу середньої людини, яка
здатна не продукувати, творити, а лише споживати, є
жахливим явищем з не менш важкими наслідками. Така
людина втрачає свою окремішність у певній організації
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людства. Відбувається певного роду розмиття лінії між
людиною–особистістю та людиною–суспільством.
Щодо інших видів прогресу, то такі види прогресу
орієнтовані на задоволення переважно помилкових
і надлишкових потреб. Негативні, руйнівні наслідки
науково–технічного і промислово–економічного прог
ресу наростають швидше, ніж відбувається задоволення
життєво необхідних потреб людини. Отже, відбувається
прискорення всіх видів прогресу на тлі деградації
людини. К. Леонтьєв прекрасно показує, що людина, яка
не розуміє сенсу життя та істинних своїх потреб, стає
жертвою таких «прогресів» [1, с. 86–92].
Леонтьєв постійно порівнює цивілізацію, державу
із живим організмом, тому, тут варто згадати важливе
поняття філософії мислителя – поняття «болі» [2, с. 140–
141]. Організм, як і цивілізаційний, так і людський,
може відчувати біль. Він є сигналом, який надсилається
організмові для того, аби той певним чином відреагував
на небезпечну ситуацію. Тобто, говорити про прогрес
можна як про головну хворобу людства, яку вилікувати
назавжди просто неможливо, не зважаючи на надані
філософом інструкції. Це пов’язано не з небажанням
людей їм слідувати, а з вищезазначеними сходами
розвитку цивілізації. На третьому, останньому, культура
та життя цивілізації загасає, наступним щаблем є смерть.
Прогрес є засновком цієї смерті. Тому, можна припустити
про спеціальну наявність прогресу як обов’язкової
складової розвитку цивілізації.
Висновки і перспективи подальшого дослідження:
Проблема розвитку–прогресу є важливою на сьогод
нішній день, особливо це стосується надання чіткої
диференціації даним поняттям.
Якщо слідувати міркуванням Леонтьєва, то стають
зрозумілими основні лейтмотиви щодо такого чіткого
їхнього розподілу. Адже, якщо говорити про прогрес,
то він носить негативну характеристику, тому що
виключається/замінюється основний стовп органічного
розвитку суспільства – Бог, а замінюється він на
техніку та людину, яка не просто посідає його місце, а
й повністю звільнена від питань про віру й доцільність
свого існування. Абсолютно іншого вектору трактування
тримається поняття розвитку, яке має позитивне
забарвлення, зважаючи на свою можливу екстраполяцію
на природність та органічність (онто– і філо–генез).
Тому, розрізнення та надання кожному з цих понять
свого місця у філософії історії є нагальною проблемою,
яка потребує якнайшвидшого вирішення.
Отже, формула «розвитку–прогресу» застосовна
не лише у філософії Костянтина Леонтьєва, а й до
всієї філософії історії, яка має за свою основну мету
пояснення об’єктивних закономірностей історичного
процесу. Дана формула розкриває не тільки розуміння
Леонтьєвим «нагої» цивілізації, такої, яка не обтяжена
«дурістю і нераціональною сліпою вірою до потужного
прискорювача руху людства до кінця своєї земної
історії», так і до «наповненої», тієї, яка зазнала впливу
прогресу, в філософії Леонтьєва – негативної спроби
побудувати рай на землі.
Щодо перспектив дослідження, то дана пробле
матика наштовхує на продовження дослідження її у
рамках філософії Костянтина Леонтьєва, наприклад,
розгляд утопічної моделі суспільства – «монархічного
соціалізму», в основі якого лежить дана формула
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або ж звернутися до філософії Срібного віку, у якій
відбувається реінтерпретація поняття соціальний
прогрес у християнський. Останній можна розглянути як
вид органічного розвитку.
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«Formula «development–progress» in philosophy
of history K. М. Leontiev
The article deals with the studying and explaining of the differenciation of basic
concepts of the philosophy of history of К. М. Leont’ev – the development and progress
that allow to re–examine the basic positive features of the concept of progress and to
represent theirnegative influence both on history and its entity – human, personality.
On the other hand there is a notion ofdevelopment. Its main positive manifestation is
its «naturalness» and «organic».
The main part in the philosophy of history of Leont’ev is the representation
of «triune law of development», that subordinates the living organisms, states and
cultures, processes and phenomena. Based on its example, there will be an attempt of
research of the above–mentioned formula.
The idea of «development–progress» in philosophy of Leont’ev represents some
kind of formula of accomplishment of history on its different stages.
While doing the researches the followings methodswere applied: descriptive,
historical–philosophical, analytical and comparative, methods of analysis, synthesis,
comparison.
Keywords: development, progress, vizantiam, blooming complexity, civilization,
three stages of development, pain.
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Трансформація планетарного світу як умова
формування глобальної освіти
Стаття присвячена виявленню умов формування та вирішення соціальної
потреби планетарної спільноти у глобалізованій освіті; розглянуто різницю
між умовами формування та умовами вирішення проблем становлення
глобальної освіти; доведено, що вони відрізняються одне від одного тим,
що перші не вибираються, а деякі умови вирішення можуть вибиратись на
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альтернативній основі; умови формування проблеми виникають раніше самої
проблеми, тому тримають її у собі вже у потенційній формі.
Ключові слова: глобальна освіта, глобальне знання, процес глобалізації,
продукт глобалізації, інформатизація, вимоги, потреба, умови формування,
планетарний соціальний організм.

У сучасній літературі з проблем освіти переважна
кількість публікацій присвячена процесам глобалізації
і інформатизації освіти. Дана тематика широко пред
ставлена, як відомо, в працях Джона Дьюї, Джона
Дірака, Мортімера Адлера, Вільгейма Дільтея, Вільгейма
Джеймса, Людвига Вітгенштайна, Томаса Гріна, Пола
Комісера, Сьюзен Лерд, Джорджа Герберта Міда, Нел
Ноддінгс, Чарльза Сандерса Пірса, Бертрана Рассела,
Йонаса Солтиса, Лінди Стоун, Ізраеля Шеффлера, Пауло
Фрейре та ін..
У цьому ж дискурсі нас мають цікавити праці
Юргена Габермаса, Жака Атталі, Сьорена К’єркегора,
Пауля Тіллліха, Мартіна Бубера, Жана-Поля Сартра,
Максін Грін, Жиля Дільоза, Фелікса Гваттарі, Марека
Квієка, Ричарда Стенлі Пітерса, Едмунда Гуссерля, Жака
Дерріда, Теодора Адорно, Мішеля Фуко, Анрі Жиру,
Томаса Інгланда, Теда Флемінга, Джека Мезіроу, Ненсі
Фрезер, М. Горкгаймера та ін…
Провідним фактором, що формує новий контекст
освіти є процеси глобалізації і інформатизації, що
виявляються мимовільними, стихійними й безладними.
Як пише З. Бауман, глобалізація сповіщає про надбання
певної природності тими шляхами, якими розвиваються
події в сучасному світі: сьогодні вони по суті безмежні
й безконтрольні, носять квазістихійний, незапланований,
непередбачуваний, спонтанний і випадковий характер
[1]. Це означає, що глобалізація робить соціальний
грунт освіти плинним, а самі освітянські структури –
крихкими, погано розрізнюваними, нестійкими, невло
вимими і такими, що потребують нищівної критики.
Змістовним, на думку Л. В. Губерського та
В. П. Андрущенка, є узагальнення проявів феномену
глобалізації, здійснене ними у монографії «Філософія
як теорія та методологія розвитку освіти». Зокрема
тут виділяється чотири групи проявів цього складного
явища: формування нових ринків (ринків іноземної
валюти, капіталу, які працюють цілодобово та забез
печують операції на відстані цілодобово); утверд
ження нових інформаційних технологій та інструментів
(Інтернет, мобільний зв’язок тощо); активізація нових
міжнародних інституцій у якості дійових осіб (транс
національні корпорації, Всесвітня організація торгівлі
тощо); формування нових правил (багатосторонні угоди
з питань торгівлі чи інтелектуальної власності, адаптація
національних стандартів тощо) [7, с. 132-133]. Ясно, що
без участі освіти у даних процесах позитивних змін у
даному горизонті планетарного життя не досягти.
З усіх видів глобалізації у сфері освіти, що відбу
ваються в наш час, можна виділити два домінуючих,
які є пріоритетними для країн, що бажають не відставати від світових освітніх тенденцій і розраховують відігравати провідні ролі у світі, – це Болонський процес і
зміни на ринку освітніх послуг за умовами Всесвітньої
Торгової Організації, які неможливо віднести до якогось
одного аспекту глобалізації освіти, тому що вони
поєднують у собі декілька або навіть усі складові глобалізації, що робить їх найяскравішими його прикладами.
Сьогодні світ стає все більш транснаціональним і
взаємопов’язаним. Глобальні мейнстріми, взаємодіючи
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з локальної специфікою, створюють складні мережі
взаємозалежностей нової «глокальної» реальності.
Інформаційно-комунікаційна революція створює умови
для повсюдного «перетину кордонів» — трансгресії за
бар’єри парадигм, раціональностей, соціокультурних і
національних цілісностей; формується трансверсальне
мислення, спрямоване на створення «мостів» і пере
ходів між відмінностями, що з’єднує, але не редукує
їх до загального» [6, с. 9]. Цей момент також
потребує появи нової за змістом і формою глобальної
(транснаціональної) освіти.
Проблема. Тож, дана проблема майбутнього устрою
планетарної освіти аналізується з різних кутів зору, але
чомусь поза увагою дослідників залишається продукт
процесів глобалізації і інформатизації – глобальна освіта
і глобальне знання.
Метою даної публікації є виявлення умов
формування та умов вирішення соціальної потреби
планетарної спільноти у глобалізованій освіті і глобаль
ному знанні, тобто проблеми посилення ваги і впливу
соціального інституту глобальної освіти у структурі
планетарного соціального організму.
Наша робоча гіпотеза полягає у тому, що на початку
ХХІ століття у соціальному просторі планети під тиском
глобалізації і інформатизації відбувається становлення
цілісної світсистеми, що набуває організменої форми
соціального організму і для його саморуху потрібно
сформувати якісно нову підсистему соціальних
інститутів. У першу чергу тут мова йде про світову
науку, транснаціональну освіту, світовий ринок і,
опосередковано,геокультуру.
Планетарний соціальний організм має власну
морфологію і функціонал у якому соціальні інститути
відіграють роль органів творення і відтворення ціліс
ності. Нагадаємо, що у даному дослідженні ми
виходимо з того, що особистість і суспільство – це дві
протилежності одного і того ж протиріччя, яке В.Бех
називає соціальним організмом [2].
У цьому зв’язку особливу роль відіграє механізм
соціальної взаємодії, що ґрунтується на обміні смисло
вими фракталами і включає, як правило, шість основних
аспектів: 1) передачу інформації; 2) одержання інфор
мації; 3) реакцію на отриману інформацію; 4) переробка
інформації; 5) одержання переробленої інформації;
6) реакцію на цю інформацію. А це, як відомо, сфера
людської життєдіяльності, що обслуговується мисленням
людини, культурою, наукою і освітою.
Далі є сенс визначити топологію соціального
інституту глобальної освіти у просторі планетарного
соціального організму, оскільки саме він визначає
вимоги до властивостей своїх підсистем, а фактично
органів своєї структури. Тут ми звернемось до моделі
взаємодії особистості і суспільства, що запропонована
В.Бехом у праці «Морфологія соціального світу» [4,
с. 162].
Звернемо увагу, що основу планетарного соціаль
ного організму складає соціальна взаємодія глобальної
особистості і глобального суспільства, що обслуго
вується двома видами допоміжних підсистем: по-перше,
медіаторами – інформацією/знаннями і продуктом праці/
товаром; по-друге, соціальними інститутами науки,
освіти (навчання і виховання) і ринку, що утворюють
специфічну соціальну інфраструктуру планетарного
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Рис. 1. Модель соціальної взаємодії особистості і суспільства
(за В.Бехом)

цілого. При цьому матеріальне виробництво протистоїть
духовному виробництву, а освіта, що складається з
навчання і виховання протистоїть науково-технічній
творчості її учасників (теорія протистоїть практиці).
Тож, глобалізація і інформатизація у просторі
планетарного соціального організму привели не тільки
до інтенсифікації процесів життєдіяльності даного
утворення, а й викликала переструктурізацію його
морфологічної основи. Які саме зміни відбуваються
на цьому рівні подано у низці монографіях вчених
драгомановського університету [3; 13].
Отже, сучасний етап становлення глобального
суспільства позначився радикальними змінами в самому
базисі існування й розвитку людства. Для нас важливе
розуміння того, що соціальну потребу у глобальній
освіті формує трансформація морфологічної основи
планетарного світу і тільки на її вимоги існуючий
соціальний інститут освіти має переформатувати
свою структуру і сформувати нові властивості цього
явища у горизонті буття соціальної (форми) системи
освіти. Пошуки педагогами інваріантів педагогічних
концепції на практиці не мають фактично особливого
значення для майбутнього, оскільки такі концепції
не завжди відповідають мейнстриму соціального тіла
планети. Більше того, система освіти інформаційної
цивілізації не випливає з лона техногенного суспільства.
Механізм впливу системи нових суспільних
відносин, що складають соціальний організм планети,
на формування глобальної освіти можна розкрити,
спираючись на праці К. Маркса, в яких розкрито
діалектику перетворення системи у цілісність. «Нові
виробничі сили і виробничі відносини, – писав
К. Маркс, – не виникають із нічого, з повітря або із
лона самої себе покладаючої ідеї; вони розвиваються
всередині і у боротьбі з наявним розвинутим вироб
ництвом та з успадкованими відносинами власності.
Якщо у завершеній буржуазній системі кожне еконо
мічне відношення передбачає інше в буржуазноекономічній формі і, таким чином, кожне положення є
разом з тим і передумова, то це має місце у будь-якій
(…) органічній системі. Сама ця органічна система
як сукупне ціле має свої передумови, і її розвиток у
напрямку цілісності полягає саме у тому, щоб підкорити
собі всі елементи суспільства або створити з нього ще
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органи, яких їй не вистачає. Таким шляхом система у
ході історичного розвитку перетворюється у цілісність.
Становлення системи такою цілісністю утворює момент
її, системи, процесу, її розвитку»[11, с. 229].
Освіта людини є її формуванням (а через неї – і
всього суспільства) у процесі взаємодії зі світом або,
як зазначає Н. JI. Рум’янцева, «освіта і є процесом
співвіднесення, який ніколи не припиняється, зустрічі
людини і світу, у результаті чого виявляються нові
форми їх взаємного буття» [12]. У цьому всебічному
сенсі освіта не зводиться тільки до навчання і виховання
в спеціальних освітніх установах, а бачиться як більш
широкий процес взаємодії людини і світу. У цьому
смислі освіта – це не просто одна з форм людської
діяльності, а їх сукупність, вся сфера взаємодії людини
з соціальним і природним буттям (тобто не тільки один
із процесів соціалізації людини), яка відображається
в еволюції індивіда. При такому широкому баченні
освіти вона виявляється елементом або однією з
безлічі глобальних процесів у потоці глобальної
еволюції і може бути покладена в основу концепції
глобальної освіти як «освітньої експлікації» еволюційної
глобалістики та глобального еволюціонізму.
На кінець ХХ – початок ХХІ ст.. у сфері освіти
виникла низка проблем які мають соціальне походження
і усі, перебуваючи у різних куточках планети, раптом
заговорили про кризу в освіті і почали шукати її
причини. Освіта потрапила у катастрофічне положення,
у першу чергу із-за того, що вона функціонально
обслуговує духовне життя людини і призначена
транслювати не застарілі, а принципово нові цінності
культури у ході свого буття.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що існує,
як мінімум, два підходи до визначення суті соціальної
проблеми – вузький та широкий.
«Вузький» підхід» до визначення соціальної
проблеми розуміється як проблема, яка зачіпає інтереси
не індивіда, а багатьох людей. При цьому інтереси
розглядаються, передусім, у соціально-психологічному
вимірі. Тому вона подається не крізь призму прогре
сивного розвитку світової спільноти, а як «зло», яке
порушує статус-кво стану речей, що склався.
«Широкий» підхід» до визначення соціальної проб
леми більше притаманний дослідникам, що виходять
з категорії необхідності, соціального детермінізму до
розвитку освіти. Так, наприклад, В. І. Куценко дає таке
її визначення: «суспільна проблема – форма існування й
вираження необхідності для суспільства здійснити певну
діяльність»[8, с. 20].
Ми прихильники широко підходу до соціальних
проблем, оскільки вищевикладений матеріал якраз
свідчить про те, що соціальні проблеми у просторі
сучасної освіти породженні розладами у і інноваціями
у структурі планетарної світсистеми, що набуває
органічної цілісності і тому потребує якісно нового
стану свого функціонального органу – освіти.
Формалізувати соціальну потребу у глобальній
освіті – означає сформувати головне відношення її
структури, а саме: формалізувати вимоги (потребу)
планетарного організму до сфери існуючої системи
освіти, умови їхнього формування та умови вирішення.
Формування проблеми відбувається, як відомо, у три
етапи. Алгоритм саморозгортання поняття «проблема»,
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як рух сутності цілого, проаналізовано у гегелівському
вченні про науку логіки [5].
Далі нам нічого не залишається, як розкрити
сутність даного поняття відповідно до логічної
схеми: існування – явище або буття – дійсність. Щоб
відтворити засобами теоретичного аналізу алгоритм
руху сутності поняття «соціальна проблема глобальної
освіти», треба розглянути рух сутності даного поняття
як самостійного цілого. На першому етапі проблема
існує на мікрорівні й подає про себе сигнал у вигляді
необхідності, яка є сутнісною ознакою соціальних
законів. На другому етапі на макрорівні вона поступово
визріває. Цей процес може розпочатися на макрорівні
з видозміни старої потреби у структурі вищої школи,
або активізації умов на боці соціального організму
країни. Це означає, що проблема може вийти на
поверхню як з ініціативи суспільства, так і з потреб
особистості. Тут потреба набуває суб’єктивованої або
об’єктивованої форми. На третьому, завершальному,
етапі суб’єктивована потреба та об’єктивовані умови
формування “знаходять” один одного й створюють
протиріччя, яке має декілька рівнів зрілості.
Цей момент визрівання проблеми освіти у науковій
літературі характеризується як виникнення комплексу
явищ, що впливають на формування та вирішення
проблеми. Вони є результатом складної взаємодії цих
явищ. Різні соціальні фактори діють з різною силою в
різних напрямках. Складаються різноманітні комбінації
дії об’єктивних та суб’єктивних факторів. Збіг факторів
приводить або до взаємного посилення, або до
послаблення, взаємної компенсації, нейтралізації. Одні
фактори перетворюються у домінуючі, інші – у підлеглі,
одні стають висхідними, інші – спадними і т.д.
Отже, у методологічному вимірі соціальна проб
лема – це форма усвідомлення назрілої необхідності
здобуття нового, визначеного вихрем глобалізації
і інформатизації глобального знання за допомогою
невідомих ще засобів його здобуття. Інакше кажучи,
оскільки причинні чинники розбудови вищої школи
«лежать» так глибоко, то постає питання про вибір
методологічного інструменту, за допомогою якого
можна тільки розкрити поняття «соціальна проблема
становлення глобальної освіти».
Тут треба більш детально розглянути різницю між
умовами формування та умовами вирішення проблем
становлення глобальної освіти. Очевидною відміною
є їхня різниця у часі. Перші передують другим. Але
дослідження цих відмінностей значно ускладнюється
тим, що одне й те саме явище може водночас
виконувати функцію першої й другої умови. Це можна
подолати, якщо розглядати проблему в розвитку.
Умови формування і умови вирішення проблеми
відрізняються одне від одного ще і тим, що перші
є можливістю других, що перші є необхідні і
недостатні умови, а другі – необхідні і достатні. У ході
перетворення перших у другі виникають недостатні
додаткові умови, що породжує, з іншого боку, система
національної загальноосвітньої і вищої школи.
Відмінність умов виникнення проблеми від умов
її вирішення полягає також у тому, що перші не виби
раються, а деякі умови вирішення можуть вибиратись
на альтернативній основі. За певних обставин для
вирішення однієї й тієї самої проблеми можуть бути
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корисними різні умови, які водночас розглядаються
у філософсько-соціологічній та педагогічній науці
і як засоби їхнього вирішення. Буває й так, що для
вирішення даної проблеми можна використати не чітко
визначені, а різні, взаємозамінні матеріали. Інакше кажу
чи, існує певний діапазон використання різних засобів
для вирішення проблем. У той же час відносно умов
формування проблеми, то тут вільного вибору немає,
вольової заміни одних умов іншими просто не існує.
Термін умови формування проблеми прямо вказує на
вплив умови на проблему. Поняття ж умови вирішення
проблеми фіксує вплив умов на це здійснення і вплив
проблеми на таку умову. І ще одна принципова різниця
між даними типами умов. Умови формування проблеми
виникають раніше самої проблеми, тому тримають її у
собі вже у потенційній формі.
Нарешті, ще одне. На відміну від умов виникнення
проблем, які ведуть себе агресивно по відношенню
до системи глобальної освіти, умови вирішення
проблем ведуть себе пасивно. Тому в такому випадку
активність починають проявляти соціальні проблеми,
які організовують, об’єднують цей розкиданий матеріал,
використовують його самого та його властивості
відповідно до своїх вимог, перетворюють у свої умови.
Зрозуміло, що на кожному з цих етапів освіту
чекає “свій” набір соціальних проблем. І вона повинна
бути готовою виробляти заходи для їхнього подолання.
«Історично неможливо, – підкреслював Ф. Енгельс, –
щоб суспільству, що стоїть на більш низькому ступені
економічного розвитку, довелось вирішувати задачі
та конфлікти, які виникли і могли виникнути лише
в суспільстві, що стоїть на більш високому ступені
розвитку» [14, с. 445].
У той же час, аналізуючи розвиток інституту освіти
як безперервну зміну проблем, ми спостерігаємо й
інші залежності. Так, наприклад, результат вирішення
попередньої проблеми входить в умови наступної
проблеми. Під впливом конкретних соціальних умов,
що змінюються, може мінятися й зміст самої проблеми.
А це значить, що виявляються нові умови формування
проблем, які можуть бути похідними від умов її
вирішення.
Так, на основі дії механізму зворотного зв’язку
в системі освіти формується й функціонує механізм
самовідтворення її соціальних потреб, який є запору
кою саморозвитку інституту глобальної освіти, як
самодостатнього соціального органу у структурі плане
тарного соціального організму та співрозмірний йому.
Далі ми маємо перейти від постановки проблеми до
її вирішення шляхом ні зведення її до задачі. Різниця
полягає у тому, що для вирішення проблеми ще немає
засобів і цим вона якісно відрізняється від задачі, для
вирішення якої завжди є засоби. «Сама задача, – пише
К. Маркс, – виникає лише тоді, коли матеріальні умови
її вирішення уже є в наявності, або, у крайньому
разі, знаходяться у процесі становлення» [9, с. 7]. У
нашому випадку предмет дослідження знаходиться у
стані активного становлення. В іншому місці К. Маркс
висловлюється з цього приводу більш категорично,
а саме: «Задача виникає водночас із засобами свого
вирішення» [10, с. 98].
Це означає, що умови вирішення проблем станов
лення глобальної освіти водночас виконують роль
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засобів їхнього вирішення. Під засобами людської
діяльності нерідко розуміються саме її умови. К. Маркс,
аналізуючи структуру процесу праці, писав: «Крім тих
речей, завдяки яким праця впливає на предмет праці
і які тому так чи інакше слугують провідниками її
діяльності, у більш широкому сенсі до засобів процесу
праці відносяться усі матеріальні умови, необхідні
взагалі для того, щоб процес міг здійснюватись» [10,
с. 191].
Г. Геґель визначав засіб як визначеність об’єкта
через мету. Специфічним видом умов соціальної
проблеми є засіб її формування та існування. Категорію
«засіб» співвідносять з категорією «мета». Цілком
слушно при цьому підкреслюється, що річ тільки тоді
може бути визначена як засіб, коли вона слугує меті.
Водночас специфікою засобу вирішення проблеми є
те, що його, у випадку досягнення мети, відкидають у
зовнішнє середовище як непотрібний матеріал. Умови
вирішення проблем є нічим іншим як матеріалом, на
підставі якого формується ідеальний образ майбутнього
результату діяльності, або мета.
Мета вирішення проблем освіти формується під
впливом двох видів чинників, а саме: внутрішнього
та зовнішнього походження. Якщо за основу беруться
внутрішні чинники, мета відтворюється у структурі
соціального організму країни у вигляді змін, які повинні
торкатися певної сукупності суспільних відношень.
У протилежному випадку – змінитись мають функції
або навіть структура системи освіти. Далі мета розкла
дається на задачі.
У якості висновку з вищевикладеного матеріалу
слід зазначити, що становлення планетарного соціаль
ного організму потребує якісно нового інфраструктур
ного забезпечення, що поставляє йому низка соціальних
інститутів, а саме: планетарна наука, глобальна освіта,
ринок як споживач освітніх послуг. Формує потребу у
глобальній освіті планетарний соціальний організм, а
модернізує його, мається на увазі соціальний інститут
освіти, як і соціальну систему глобальної освіти нові
умови, що несуть у собі планетарна наука, геокультура
і світовий ринок. При цьому соціальний інститут
освіти, що знаходиться у горизонті підсвідомості
світової спільноти, модернізує різноманіття існуючих
національних соціальних систем освіти у планетарну
цілісність на рівні свідомості.
Таким чином, форма соціальної проблеми теоре
тично існує у вигляді ідеалів, практично – у вигляді
суспільної мети та суспільної задачі, умов існування та
умов (засобів) вирішення. Якщо соціальна проблема має
об’єктивний характер, то мета і задача – об’єктивносуб’єктивний характер.
Тепер можна відтворити алгоритм вирішення
соціальних проблем. Він хоча й диктується станом
та змістом самої соціальної проблеми, що схована у
підвалинах свідомості планетарної спільноти, але має
свою логічну послідовність дій у діапазоні свідомості
людини, яку можна назвати механізмом вирішення
соціальних проблем становлення глобальної освіти у
соціальній формі, тобто у горизонті суспільства.
Перспектива подальшого дослідження глобальної
освіти полягає у виокремленні у даному явищі
властивостей соціального інституту глобальної освіти
і соціальної системи глобальної освіти, вивчення їх
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як окремих, відносно самостійних явищ у структурі
планетарної світсистеми, а потім дослідити їх функції
і зв’язки породження, структурування, взаємодії, пере
творення, конфлікту, функціонування, розвитку, управ
ління, конфліктування і корекції, а також механізм
взаємодії між собою. На основі отриманого знання
визначити можливості людини впливати на кожну з цих
складових глобальної освіти.
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for the formation of global education
The article is devoted to the identification of the conditions for the formation and
solution of the social needs of the planetary community in a globalized education; it
is considered the difference between the conditions of formation and the conditions
for solving the problems of the formation of global education; it is proved that they
differ from each other in that the former are not chosen, and some decision conditions
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Теоретичні і практичні аспекти формування
і розвитку якості туристичних послуг
в індустрії гостинності
Туризм в нашій країні виділений в окрему галузь народного господарства,
яка здатна приносити високий прибуток, активно сприяти економічному
розвитку суспільства, результати діяльності якої знаходять відображення
в кількості туристичних відвідувань і доходах від туризму. Але нажаль
рівень розвитку туризму в Україні ще не відповідає вимогам вітчизняного та
іноземного споживача. Однією з визначальних причин є низький рівень надання
послуг. Тому проблема вироблення та надання якісної туристичної послуги є
надзвичайно актуальною.
Ключові слова: аспекти формування, туристичні послуги, індустрія
гостинності.

Сучасний туризм перетворився на економічний
і соціокультурний феномен глобального масштабу.
Однією з визначальних причин є низький рівень надання
послуг. Тому проблема вироблення та надання якісної
туристичної послуги є надзвичайно актуальною.
Значний вклад у дослідження теоретичних і
практичних основ якості туристичних послуг внесли
праці Аристотеля, А. Александрової, Гегеля, Е. Деминга,
Дж. Харрінгтона та ін. Давньогрецький філософ і
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вчений Аристотель першим дослідив категорію якості
ще у ІV ст. до н.е. у своїй праці «Метафізика». Він
визначив її як «видову відмінність» однієї сутності від
іншої, що належить до того ж виду. Аристотель вказував
на мінливість якості як зміну стану речей, їх здатність
перетворюватись у свою протилежність (справне–пош
коджене, корисне–шкідливе, тепле–холодне, солодке–
гірке, біле–чорне). Німецький мислитель Гегель
вважав, що «якість є взагалі тотожною з існуванням
визначеності… Щось, завдяки своїй якості, є те, що
воно є, і, втрачаючи свою якість перестає бути тим,
чим воно є». А. Александрова визначає, що у туризмі
споживач став більш вимогливим у питаннях якості
послуг. Крім філософського тлумачення якості, це
поняття з позиції економіки Е. Деминг визначив як
перевершення вимог і очікувань споживача упродовж
терміну споживання продукту [12]. Дж. Харрінгтон
визначив якість як «задоволення чи перевершення вимог
споживача по прийнятій для цього ціні» [12]. Якість
являє собою складну категорію, ми будемо розглядати
якість туристичних послуг на ринку гостинності.
Дослідження
різноманітних
аспектів
ринку
туристичних послуг і їх особливостей знайшли своє
відображення в працях українських вчених Г. О. Горіна,
В. Ф. Кифяк, О. О. Любіцевої, Т. І. Ткаченко,
Л. М. Шульгіної. У роботах цих авторів розкриті
теоретичні аспекти побудови системи управління
якістю індустрії туризму і гостинності. Із зазначених
питань можна виділити публікації зарубіжних вчених
М. Б. Біржанова, Г. А. Карпової, С. Маринова,
Ф. Котлера, С. Ракаджийської. Водночас, незважаючи на
значну кількість публікацій з даної проблематики, певні
теоретичні та практичні аспекти формування і розвитку
послуг підприємств гостинності потребують на наш
погляд подальшого поглиблення.
Мету запропонованої статті ми вбачаємо у висвіт
ленні та аналізі теоретичних і практичних аспектів, що
впливають на формування якості туристичних послуг в
індустрії гостинності.
Гостинність важко виміряти або включити в
навчальні програми. Це якість обслуговування, а не
рівень підготовки або досвід, якому вчаться. Однак
належне навчання дає службовцю навички, необхідні
для створення умов, при яких може проявитися гостин
ність. Наприклад, поінформованість працівників у
всіх питаннях, що стосуються самого підприємства,
його найближчого оточення навіть без явних проявів
гостинності створюють у гостя відчуття домашньої
обстановки [11, с. 112].
Середовище гостинності багато в чому визначається
зовнішніми чинниками (економічними, політичними,
культурними і соціальними) та взаємодією особливих
чинників (ресурси гостинності, індустрія гостинності,
професії гостинності). Взаємодія цих чинників спрямо
вана на забезпечення попиту на продукцію середовища
гостинності.
В науковій літературі [3] систематизовано і уза
гальнено фактори, що впливають на формування якості
послуг в підприємствах туризму, одні з яких являються
зовнішніми по відношенню до підприємства, інші –
фактори внутрішнього характеру, які залежать від
роботи підприємства. Якість комплексної туристич
ної послуги є результатом спільного і одночасного
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впливу всіх факторів. до основних зовнішніх факторів
віднесено: макросередовище (політичні, природно–
кліматичні, демографічні, технологічні, культурно–
історичні фактори) і безпосереднє зовнішнє оточення
підприємства (зовнішнє мікросередовище) – постачаль
ники, посередники, конкуренти, споживачі, соціальні
та правові фактори. До внутрішніх факторів відносять
організаційні (кількість та якість працівників, підприєм
ницька активність, прибуток, коефіцієнт рекреації),
структурні (якість рекламно–інформаційного забезпе
чення, транспортних послуг, харчування, екскурсійного
обслуговування, розміщення тощо), обсягові (обсяг та
вартість структурних факторів).
Аналіз положень стандартів (як вітчизняних, так і
закордонних) щодо вимог до готелів різних категорій,
а також узагальнення найбільш оцінюваних (як спеціа
лістами, так і споживачами) складових якості готельних
послуг дозволяє здійснити поділ параметрів готельної
послуги на три групи:
1) критичні обов’язкові – їх наявність є обов’яз
ковою для всіх готельних підприємств; встановлюють
можливість функціонування засобів розміщення;
2) критичні часткові – обов’язкові для певної кате
горії готельних підприємств і необов’язкові для інших;
набір таких параметрів є підставою для присвоєння
відповідної категорії;
3) некритичні – необов’язкові параметри, але їх
наявність створює додаткові конкурентні переваги
засобів розміщення [10].
Умовами створення якісного сервісу на туристському
підприємстві [9, с. 37] є, по–перше:
– дотримання основних і найбільш важливих для
сфери туризму принципів сучасного сервісу:
– максимальна відповідність послуг, що надаються,
вимогам споживачів і характеру вжитку;
– нерозривний зв’язок сервісу з маркетингом, його
основними принципами і завданнями;
– гнучкість сервісу, його спрямованість на облік
змінних вимог ринку, переваг споживачів туруслуг.
По–друге: створення необхідних умов для персоналу,
покликаного забезпечити якісний сервіс. Ними є:
– ергономічність робочих місць;
– чітке формулювання правил, обов’язкових для
виконання кожним співробітником;
– чітка система оцінки якості роботи кожного спів
робітника, що дозволяє об’єктивно вимірювати кількісно
і якісно ефективність сервісу, особливо таких що слабо
піддаються обліку елементів, як доброзичливість і ввіч
ливість;
– мотивація персоналу, його щира зацікавленість
в процвітанні всього підприємства, бажання і уміння
робити всю роботу максимально ефективно, настрій на
самовдосконалення;
– система підвищення кваліфікації персоналу.
По–третє: оптимізація організаційної структури
управління підприємства, яке надає послуги.
По–четверте:
– всебічний, повний, об’єктивний і безперервний
контроль за якістю сервісу, що передбачає:
– участь гостя в оцінці якості і контролі за ним;
– створення методик і критеріїв, що дозволяють
співвіднести вимоги стандартів з фактичним положен
ням справ;

85

Випуск 121

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

– створення систем самоконтролю персоналу;
– постійна робота з групами якості;
– вживання чітко сформульованих кількісних кри
теріїв оцінки якості послуг, що надаються;
– участь персоналу в створенні систем і критеріїв
якості;
– вживання технічних засобів контролю за якістю;
– створення служб контролю, куди б входили пред
ставники різних служб: дирекції, фінансового відділу,
відділу безпеки, кадрової служби, керівники або спів
робітники всіх функціональних служб.
Щоб забезпечити якість під час надання послуг
гостинності та ефективного контролю над нею необ
хідно ще на стадії розробки майбутньої інфраструк
тури гостинності та туризму здійснити проектування
контролю якості. Це проектування включає [10, с. 115]:
– визначення ключових моментів у процесі обслу
говування, що істотно впливають на характеристики
послуги;
– визначення методів коректування характеристик
послуги;
– визначення методів оцінки контрольованих харак
теристик.
Аналіз проекту є завершальним етапом проектування
і має на меті підтвердити, що:
– характеристики проектованої послуги забезпе
чують безпека для життя і здоров’я туристів і охорону
навколишнього середовища,
– вимоги до процесів обслуговування туристів
відповідають запроектованим характеристикам послуг;
– методи контролю якості забезпечують об’єктивну
оцінку характеристик процесів обслуговування.
Американські фахівці [6] вважають за доцільне
розглядати якість послуг на основі трьох категорій,
якими є:
технічна якість – з точки зору стандартних вимог
до матеріально–технічної бази (наприклад, готелю):
зовнішнє та внутрішнє оснащення будівлі, яке включає
техніку безпеки, якість меблів, приладдя, предметів
гігієни, постачання тепла, енергії, водопостачання,
інформаційних технологій, обладнання приміщень для
надання додаткових послуг та ін.
функціональна якість – оцінюється як здатність
персоналу якісно виконувати свої обов’язки й залежить
від кваліфікації, досвіду, вмінь, професійних навичок
працівників, втілює корисні властивості послуг і
характерні особливості процесу їх надання (наприклад,
оперативність послуг бронювання, піднесення багажу,
процесу реєстрації клієнтів тощо).
Етична (соціальна) якість (імідж) – це порівняльна
якість, яка визначається конкретними показниками
(бальною оцінкою), виходячи з досвіду функціонування
підприємства, анкетних опитувань клієнтів та незалеж
них експертів, соціологічних досліджень, громадської
думки, що стає причиною популярності (непопуляр
ності) підприємства та його послуг серед споживачів
[1, с. 79].
Інфраструктура гостинності та туризму включає
багато різноманітних елементів, пов’язаних із зовніш
нім середовищем та внутрішньою структурою утво
рення. Наприклад, вітчизняний законодавчий термін
«туристична індустрія» означає сукупність різних
суб’єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні

86

Гілея

комплекси, кемпінги, мотелі, підприємства місцевого
та міжнародного транспорту, установи культури, спорту
тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та
перевезення туристів, а термін туристична діяльність з
надання різноманітних туристичних послуг відповідно
до вимог Закону «Про туризм» та інших законодавчих
актів України [1, с. 71].
Інфраструктура гостинності визначається продуктом,
який надається споживачу. Продуктом підприємств
індустрії гостинності є комплекс фізичних, соціальних
і емоційних компонентів. Готельна послуга значно
ширша, ніж просто проживання. Сюди потрібно
включити фізичну атмосферу, чистоту і відчуття
компетентності турботи з боку обслуговуючого персо
налу. Кожен сегмент індустрії гостинності надає
продукт, що сприймається в комплексі з різними
елементами. Гостинність – це турбота, виявлена по
відношенню до гостя, і здатність по чувати потреби
клієнтів – невловимі, але настільки очевидні риси
в поведінці службовців; це саме той елемент, що
зробить: спогади клієнтів приємнішими, а враження
запам’ятовуватимуться найдовше [11, с. 115].
На даному етапі розвитку, незалежно від державного
устрою країни чи території туристського центру, в сфері
туризму діють кілька різних типів підприємств, які
здійснюють туристську діяльність, а саме організатори
туризму (туроператори і тураґенства), перевізники,
готелі та інші підприємства системи розміщення,
підприємства громадського харчування, атракції і
розваги, а також інших туристських і суміжних з ними
послуг. До таких відносять підприємства банківської
сфери, послуг страхування, інформації та інші. У
спеціальних видах туризму можуть брати участь
лікувальні заклади, освітні установи, спортивні та
інші, діяльність яких адекватна цілям конкретного
туристського продукту. Важливо, щоб усі ці організації
гармонійно доповнювали одна одну й надавали всі
послуги, необхідні споживачеві і достатні за кіль
кісними, якісними й асортиментними показниками [4].
Гостинність як соціокультурний інститут прин
ципово відрізняється від гостинності як явища низкою
ознак, притаманних будь–якому соціальному інституту,
головною з яких є конституювання закладів і установ,
що здійснюють спеціалізовану групову (на відміну від
приватної) діяльність на професійній основі (на відміну
від аматорської). Сукупність цих установ та закладів
виступає як засіб виробництва і реалізації специфічних
послуг, до основних з яких відносяться послуги з
надання тимчасового притулку і послуги харчування.
Таким чином, ми визначаємо під поняттям
гостинності як соціокультурного інституту розуміється
сукупність конституйованих установ та закладів,
що здійснюють на професійній основі діяльність з
надання послуг людям, які тимчасово залишили місце
свого постійного проживання з будь яких причин, за
виключенням завойовницьких, у поєднанні з нормами та
санкціями, котрі визначають стандарти цієї діяльності, а
також правилами поведінки, сформованими в процесі її
здійснення, у відповідності з поширеними в суспільстві
культурними цінностями. Виходячи з даного визначення
нами
запропонована
структура
соціокультурного
інституту гостинності: сфера гостинності (сукупність
установ і закладів, що здійснюють діяльність з надання
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послуг гостинності); культура обслуговування в сфері
гостинності (норми, правила та санкції щодо їх пору
шення, які регулюють діяльність в сфері гостинності,
забезпечуючи визначений стандарт надання послуг і
організаційно–управлінську дисципліну, впорядковують
взаємовідносини з приводу надання–отримання послуг
гостинності і визначають рольову поведінку); культура
гостинності (характеристика конкретно–історичного
стану гостинності в просторово–часовому вимірі з точки
зору відбитку у ньому загальнокультурних цінностей).
На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного
досвіду відносно визначення сутнісних характеристик
індустрії гостинності можна констатувати, що вона охоп
лює різні форми діяльності в сфері послуг, пов’язані з
прийняттям і обслуговуванням гостей, а саме [12, с. 6]:
– види обслуговування, які базуються на принципах
гостинності та характеризується щедрістю і дружелюб
ністю стосовно споживачів;
– сукупність суб’єктів підприємництва, таких як
готелі і мотелі, туристичні агентства, об’єкти показу.
Для всіх цих підприємств є спільним те, що їх
продукт – це комплекс фізичних, соціальних і емоційних
компонентів;
– підприємства індустрії гостинності – ресторани,
готелі, курорти – беруть участь в створенні невидимого
продукту, придатного до вживання тільки у момент його
пропозиції споживачеві.
Під інфраструктурою туризму розуміються комплекс
споруд, інженерних і комунікаційних мереж, у тому
числі телекомунікаційного зв’язку, доріг, суміжні
індустрії туризму підприємства, що забезпечують
нормальний доступ туристів до туристських ресурсів,
і їхнє належне використання з метою туризму, а також
забезпечення життєдіяльності підприємств індустрії
туризму. Це й автомобільні шляхи і залізниці, вокзали і
термінали, системи регулювання дорожнього, повітря
ного, річкового і морського руху, системи тепло
постачання, електричні і телефонні мережі й інше.
Розвиток інфраструктури туризму – важливий етап
планування процесу використання туристських ресурсів.
Крім того, просто доступу мало, масовий турист вимагає
і дуже комфортних умов свого перебування в місці
тимчасового відвідування. Для прикладу, загально
прийнятий світовий стандарт індустрії гостинності
передбачає розміщення туристів у двомісному номері
зі зручностями (туалет, душ/ванна, гаряча вода), а
це є суттєвою перешкодою для розвитку туризму в
периферійних районах України, де навіть найкращі
готелі, побудовані в 50–60–ті роки, мають санвузол на
поверсі, а не в номері [4].
Масштабність туризму як суспільного явища, а саме
прискорений розвиток у часі та поширення по території,
комплексність, обумовлена функціональною єдністю
складових, глобальність, спрямована на «всеохоплення»
світу, при одночасній конкретності, основаній на
неповторності, унікальності регіонів за сполученням
умов та чинників розвитку туризму, – дозволяє
визначити його сутність як туристичний процес з
властивою йому хронологічною структурою, яка
відтворює послідовну зміну станів та стадій розвитку,
та хорологічною структурою, що відтворює характер
взаємодії явища з геоторією (територія, акваторія) у
певних формах геопросторових структур [2, с. 325].
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Аналіз проблем інфраструктури туризму дозволяє
встановити, що однієї лише поверхової інформації про її
стан недостатньо для того, щоб можна було здійснювати
відповідні зміни. Поряд зі створенням в Україні
технологічно нових системоутворюючих підприємств
індустрії гостинності, в державних програмах реалізації
основних напрямків перспективного розвитку і під
тримки вітчизняного готельного та туристського бізнесу
доцільно передбачати поетапну розробку ефективних
моделей якості обслуговування. В основу розробки і
створення моделей ефективних підприємств індустрії
туристської гостинності в Україні повинна бути покла
дена динамічна концепція якості обслуговування, що
базується на постійному отриманні зворотної інфор
мації від споживачів готельних послуг, що створить
сприятливі умови для інтеграції вітчизняних під
приємств індустрії гостинності в міжнародну систему
якості [8, с. 15].
Становлення ринку гостинності та туристичних
послуг при всій варіативності й мінливості туристич
ного попиту можна визначити за характером туристич
ного продукту: ринки масового, нестандартного та
елітарного попиту в напрямку зростання ексклюзивності
запитів та інноваційності пропозицій.
Усвідомлення людиною того, що вона є громадя
нином не тільки своєї країни, але і світу, веде до
розширення туристичних поїздок, збільшення пропо
зицій на ринку різноманітних турів, особливо цільових.
На конференції ВТО в Ліссабоні за результатами
дослідження «Tourism 2020 Vision» проголошені п’ять
перспективних туристичних напрямків XXI століття [5,
с. 18]. Пригодницький туризм. У світі залишається все
менше не досліджених туристами регіонів. Справжніх
романтиків приваблюють найвіддаленіші куточки Землі,
гірські вершини і морські глибини. Нові туристичні
потреби вимагають розробки відповідного туристичного
продукту. Круїзи. Цей сектор туризму розвивається
феноменально швидкими темпами. Екологічний туризм.
Головна мета екотуризму – збереження навколишнього
середовища та забезпечення мінімального згубного
впливу людини на природу. Культурно–пізнавальний
туризм. Найбільші потоки туристів, подорожуючих з
пізнавальною метою, спостерігаються в Європу, Азію та
на Ближній Схід. Тематичний туризм. Цей вид туризму
передбачає підвищену зацікавленість до конкретного
явища, наприклад до кліматичних умов певної місце
вості або тематичних парків як місць відпочинку.
Крім того, науковцями виділено чотири типи націо
нальних туристичних ринків з підтипами відповідно
до сполучення типологічних ознак [12, с. 118]: а) висо
коінтенсивний, притаманний країнам високого рівня
економічного розвитку з активною участю в міжнарод
ному туризмі; б) стабілізований, орієнтований пере
важно на експорт туристичних послуг, характерний
для країн середнього рівня економічного розвитку,
нових індустріальних країн, постсоціалістичних країн з
ринковою економікою; в) реформований, притаманний
країнам перехідної та централізованої керованої еко
номіки з елементами ринкової, орієнтований як на
експорт туристичних послуг, так і їх імпорт (країни
перехідного типу, що формують ринкові структури);
г) акумулюючий, поширений в країнах, що роз
виваються, з домінуванням іноземного туризму, та
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країнах планової економіки, які підтримують туризм
як традиційну галузь господарства, не розширюючи
практично участі у світовому туристичному процесі.
Ринок туристичних послуг (туристичний ринок)
формується множиною різноманітних за характером,
формою, інтенсивністю, величиною, направленістю
тощо зв’язків між споживачем (туристом) та вироб
ником туристичного продукту (підприємством індустрії
туризму), які виступають структуроутворюючими
одиницями ринку і динамічна рівновага між якими
обумовлює його сталість та внутрішню організацію. В
основі виокремлення даного ринку лежать характерні
риси туристичної послуги (комплексність, мобільність
та ритмічність), які реалізуються у турі як специфічному
товарі туристичного ринку [7, с. 17].
Отже, можна зробити наступні висновки: націо
нальний туристичний ринок України належить до
реформованого типу і є ринком країни перехідної
економіки з середнім рівнем соціально–економічного
розвитку, що формує ринкові структури та індустрію
туризму відповідно до європейських стандартів. Сучас
ний етап характеризується відносно незначною участю
у світовому туристичному процесі і переважанням
імпорту туристичних послуг. Туристичний ринок в
Україні знаходиться на стадії становлення, відтворюючи
в своєму розвиткові перебіг реформування суспільного
життя. Україна належить до країн, де туризм як
активний спосіб проведення дозвілля заохочувався
державою, пропагувався та стимулювався шляхом
соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий
більшістю населення як складова способу життя.
Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм
до споживчої моделі, особливо міського населення,
стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних
послуг. Тривале домінування внутрішнього туризму
за соціалістичної доби обумовило сплеск попиту на
міжнародні подорожі, позначившись зміною статусу та
розширенням участі України на ринку міжнародного
туризму, де вона з країни–реціпієнта перетворилась на
країну–генератора туристичних потоків [7, с. 21].
Якщо представити індустрію гостинності у вигляді
багаторівневої структури, то на першому (операційному)
рівні при контакті між підприємством і його клієнтами
кількість виробничих транзакцій найбільше в порівнянні
з іншими сферами послуг. Управління наданням послуг
забезпечується безпосередньо керівниками середньої й
нижчої ланки, на другому (управлінському) і першому
(операційному) рівнях відповідно. Однак на управлінсь
кому й операційному рівнях спостерігається найбільше
збоїв у зв’язку з тим, що має місце дисонанс у
комунікаційних каналах між рівнями управління вищої,
середньої й нижньої ланки. Менеджери всіх ієрархічних
рівнів управління й напрямків діяльності в готельному
господарстві не завжди розуміють важливість чіткого
формулювання завдань по обслуговуванню гостей у
руслі загальної стратегії підприємства [9, с. 519].
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Theoretical and practical aspects of the formation
and development of quality tourism in the hospitality industry
Tourism in our country is allocated in a separate branch of the national economy,
which is capable of generating high profits, actively contribute to the economic
development of society, whose performance is reflected in the number of tourist visits
and income from tourism. But, unfortunately, the level of tourism development in
Ukraine still does not meet the requirements of domestic and foreign consumers. One
of the determining reasons is the low level of service provision. Therefore, the problem
of developing and providing quality tourism services is extremely relevant.
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Процес демократизації в умовах сучасності:
категоричний імператив проти гіпотетичного
Досліджено процес демократизації, який відбувається у західному
світі та моральні ідеали, які визначають напрям розбудови демократичного
суспільства сьогодні. Закон та мораль, які після утвердження позитивного
права, все частіше розглядалися як окремі сфери суспільного буття, вимагають
їх перегляду, в контексті зв’язку який існує між ними. Для І. Канта стан
громадянського суспільства ототожнюється із моральністю, саме тому
мислитель вживає поняття етично–громадянського стану. Пропонуючи
категоричний імператив як модель здійснення суспільних взаємовідносин, Кант
вимагає безумовного дотримання моральних норм від суспільства. Обмеження з
боку закону та дотримання громадянами моральних норм з остраху покарання,
яке забезпечує система права, за Кантом, відповідають характеристикам
гіпотетичного імперативу. У статті протиставляються гіпотетичний
та категоричний імперативи як можливі моделі суспільних взаємовідносин
в межах громадянського суспільства та здійснюється оцінка відповідності
сучасного суспільства обом імперативам в різних площинах: філософського та
політичного дискурсів.
Ключові слова: демократизація, громадянське суспільство, категоричний
імператив, гіпотетичний імператив, мораль, право, закон, громадянський стан.

Дисонанс серед існуючих визначень демократії
та поняття демократичного суспільства, причиною
якого є розбіжності у їх тлумаченні, призводить до
втрати зв’язку, який має існувати між філософським
та політичним дискурсом. Виходячи з означеної
проблематики, актуальність даної статті полягає в тому,
що робота розкриває зміст уявлень про демократію у
сучасному суспільстві та пропонує шляхи для подолання
ідейної розбіжності між філософським та політичним
дискурсах.
В статті здійснюється порівняння двох проектів
демократичного суспільства на прикладі двох імпера
тивів, які використовує Кант для порівняння природ
ного та етично–громадянського станів. Поняття катего
ричного імперативу в контексті сучасного політичного
буття було розглянуто як західними так і вітчизняними
дослідниками. Серед них робота Нікалоса Тампіло
«Мужність кантіанства: ідеї просвітництва у сучасній
політичній теорії» в якій автор закликає до необхідності
повернення до ідеалів, запропонованих Кантом,
категоричного імперативу, зокрема, оскільки втрата
загальних ціннісних орієнтирів, утверджених за доби
Просвітництва, може призвести до невідворотних
наслідків [12, с. 99]. Також категоричний імператив
розглядає Шаліні Саткунанадан в своїх роботі «Над
звичайна відповідальність: політика поза моральних
ідеалів» в двох можливих його виявах: як епістемо
логічний та звичайний [11, с 140–141]. На думку автора
епістемологчний категоричний імператив не може стати
ціннісним орієнтиром в світі сучасного політичного
буття, оскільки утверджує однакову здатність осягнути
категоричний імператив, що, як вже було достатньо
показано на реаліях ХХ століття, не можу бути
достатньою підставою для розбудови демократичного
суспільства. Натомість категоричний імператив поза
його епістемологічним контекстом, є прикладом
асиметричності взаємовідносин у суспільстві, яка
спирається на безумовну повагу до іншого, без
відносно від власних очікувань. Серед вітчизняних
досліджень, які розглядають категоричний імператив
у можливості його бути застосованим для опису та
пояснення суспільних взаємовідносин в соціумі, робота
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И. И. Мюрберга «Категоричний імператив І.Канта та
поняття політичного» [6]. Автор аналізує наскільки
категоричний імператив може бути застосованим
по відношенню до сучасного соціуму. Автор робить
спробу поєднати політичний та філософський дискурси
посередництвом ре актуалізації категоричного імпе
ративу. «Дане чергове звернення до категоричного
імперативу навіяно переконанням, що теоретична
мотивація, яка надихнула Канта на створення настільки
неординарною конструкції, несла в собі зародок
політико–філософського підходу» [6].
Представлена стаття виходить за рамки аналізу
категоричного імперативу та пропонує розглянути також
поняття гіпотетичного імперативу, яким послуговується
Кант, щоб на його фоні виділити та підкреслити
значення та роль категоричного імперативу для
суспільства. В статті проведено ревізію як гіпотетичного
так і категоричного імперативу стосовно їх відповідності
запитам сучасного суспільства.
Відповідно до вище зазначеного, у статті було
поставлено та вирішено ряд завдань серед яких: аналіз
понять демократії та демократичного суспільства;
розкриття змісту демократизації, як невід’ємного
процесу розвитку суспільства; аналіз категоричного
та гіпотетичного імперативів як можливих моделей
здійснення суспільної взаємодії; визначення подальшого
напрямку розвитку демократичного суспільства у
відповідності до категоричного імперативу. Вирішення
даних завдань сприяє досягненню головної цілі
роботи: визначення ролі категоричного імперативу для
філософського та політичного дискурсів та їх кореляція,
яка необхідна для встановлення нових векторів розвитку
демократичного суспільства.
Демократія в сучасних умовах може розглядатися
з двох позицій: в якості традиції або процесу
становлення розвинутого громадянського суспільства.
Традиційним тлумаченням демократії є, так зване,
«народовладдя». Тобто, будь–яка країна, яка наділяє
народ можливістю обирати владу має формальне право
та підстави називатися демократичною. Проте дане
визначення може задовольнити лише правовий дискурс,
а не соціально–філософський, оскільки для останнього
цінність складає не формальне співставлення суспільної
групи з назвами відомих політичних режимів, а вся
складність відносин між суспільством та його ідеалами,
які являються умовами здійснення демократії. Дана
стаття розглядає демократію з боку її двох можливих
проявів: зовнішньої та внутрішньої, беручи за основу
категоричний та гіпотетичний імперативи, представлені
Кантом в якості методологічної бази для здійснення
компаративного аналізу. Дослідження подібного ґатунку
становить цінність для сучасної соціальної філософії,
оскільки воно сприяє змістовному наповненню такої
важливої категорії як «демократія», що складає основу
категоріального апарату соціальної філософії.
Перш за все необхідно з’ясувати, яким чином
можливо розглядати демократію по відношенню до
категоричного та гіпотетичного імперативів, оскільки
Кант використовує обидва імперативи не в якості
пояснення суспільних відносин, а як розкриття підвод
них каменів у ставленні до окремого суб’єкта та його
почуття обов’язку, в межах конкретної одиничної
свідомості. За думкою автора, носієм категоричного
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та гіпотетичного імперативів виступає суспільство,
з присутньою йому суспільною свідомістю. Варто
зазначити, що метою, з якою Кант вводить поняття
категоричного та гіпотетичного імперативів, як вже було
зазначено вище, було розкриття проблеми морального
обов’язку окремого індивіда, проте в «Релігій в
межах лише розуму» мислитель пояснює, яким чином
категоричний та гіпотетичний імперативи впливають
на життя суспільства взагалі. Для Канта морально–
етична складова та суспільні відносини, на відміну від
сучасного соціально–філософського дискурсу, являють
собою складники єдиного цілого. Даний аспект має
бути врахованим, оскільки розділення на сферу права
і моралі, яке можна спостерігати сьогодні, за часів
Канта, не було таким відчутним, про що свідчать слова
мислителя: «Так як і юридичний, природній стан є
станом війни всіх проти всіх, так і етичний природній
стан являє собою стан постійної ворожнечі на основі
того зла, яке властиве всім людям; ці люди, будучи (як
було зазначено вище) наче оруддями зла, знищують
моральні задатки один одного навіть при наявності у
кожного з них доброї волі, через відсутність єдиного
принципу, який всіх поєднує. Через відсутність
духовної єдності, вони віддаляються від суспільної мети
досягнення блага, підштовхуючи один одного знову
підкоритися злому початку. Подібно до того, як стан
беззаконної зовнішньої свободи та незалежності від
примусових законів є станом несправедливості та війни
всіх проти всіх, з якого людина повинна вийти, щоб
вступити в політично–громадянський стан, так і етичний
природній стан є публічною взаємною ворожнечею
принципів доброчинності та станом внутрішньої
аморальності, з якого природня людина має намагатися
вийти як найшвидше» [4, с. 332–333].
Для Канта суспільні стосунки розвиваються за
аналогією особистісних моральних відносин. Перші
він лише наділяє характеристикою зовнішніх. Проте
сучасна соціально–філософська думка не погоджується з
німецьким філософом, вимагаючи розглядати проблеми,
з якими стикається громадянське суспільство, осторонь
від запитів етики та моралі. Про дану тенденцію в
межах сучасного соціально–філософського дискурсу
свідчать роботи сучасних західних соціальних філо
софів, таких як Ж. Рансьер, Дж. Р. Серль, Ж.–Л. Нансі
та ін., які розкривають зміст соціального буття, не
через проведення паралелей зі сферою етичного, а
шляхом розгляду суспільства та суспільної свідомості
як автономного організму, іноді навіть відчуженого від
самої особистості, яка є його невід’ємною складовою.
Наприклад, Ж. Рансьер в своєму інтерв’ю «Демократія
як політична форма» говорить про розрив політичної
та культурної сфер. Ситуацію, яка склалась сьогодні
мислитель характеризує як розрив загальних цінностей,
маніфестацію влади капіталу над суспільством в
якості споживацького індивідуалізму [7]. В інтерв’ю
Рансьер надає дещо спрощену характеристику тому,
що він вбачає під політикою як феноменом сучасного
суспільства. В більш розгорнутій формі, філософ описує
стан політичного буття в роботі «На краю політичного»,
зазначаючи, що суспільство є поглинутим і не може
самостійно вирішувати проблеми, що постають перед
соціумом, оскільки ця нездатність діяти виступає в
якості ціни, яку воно заплатило за можливість належати
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до великого «цілого». «Різновид дещо виродженого
катарсису виправдовує засоби, суть яких в тому, щоб
постійно демонструвати нам фанатизм великого тіла,
яке причарувало нас для того, щоб ще сильніше нас
згубити» [8, с. 111]. Даний вислів підтверджує тезу
про автономність політики та політичних режимів по
відношенню до реальних запитів суспільства, в якому
кожен з його членів має право на свободу, з єдиним
обмеженням, щоб остання не посягала на свободу
іншого. Стан, в якому суспільна свідомість поглинута
ідеєю єдиного суспільства та більш не здатна сама
керувати подальшим ходом подій, суперечить уявленням
Канта про громадянське суспільство, в якому бути
громадянином означає досягнути найвищого щабля
розвитку суспільних відносин.
Громадянське суспільство для німецького мислителя
являє собою найпривабливішу перспективу, реалізація
якої можлива через перемогу категоричного імперативу
над гіпотетичним. Проте, сучасний стан західного
суспільства, що розглядає себе в якості спільноти
громадян свідчить про те, що лише гіпотетичний
імператив здатен утримувати суспільство від стану війни
всіх проти всіх, оскільки реальний острах є таким що
привалює над усвідомленням цінності громадянського
суспільства. На думку німецького мислителя, досяг
нення громадянського суспільства означає, що «грома
дянин світу», як його складова, здатен не лише осягнути
моральний закон та безумовно підкорюватись йому
заради суспільного блага, а і досягнути певного рівня
зрілості (втілити найвищу ціль людини, яка предписана
природою за І. Кантом) в науковій та естетичній сферах.
Для Канта духовна культура та суспільні відносини
виступають в якості єдиного цілого, в межах якого
одне випливає з іншого, проте Ж. Рансьер зазначає, що
сьогодні мистецтво та духовна культура є засобом втечі
від соціального буття, а не його відображенням.
Представник сучасної соціальної філософії Ж.–Л. Нан
сі також здійснює аналіз стану суспільних відносин
та проводить оцінку наскільки суспільство зберегло
здатність контролювати власні дії та підтримувати
процес демократизації, який для представників
Просвітництва в цілому, так і для Канта, зокрема,
був засобом досягнення найвищої мети (стану грома
дянського суспільства). Ж.–Л. Нансі в своїй праці
«Невиробляюче суспільство» розкриває проблему
сучасної соціально–філософської думки та її дисонанс
з ідеями, які були висловленні за часів Просвітництва.
Мислитель наводить слова німецького мислителя
та історика культури Й. Гердера, щоб пояснити
невідповідність між сучасним та просвітницьким
баченням суспільства: «Саме іманентність людини
людині, або, окрім цього, людина в абсолютному сенсі,
яка розглядається, переважно, в її іманентному бутті,
конституює наріжний камінь, який існує у суспільстві.
Дане суспільство має бути спільнотою людей та
припускати повноцінну реалізацію людської сутності.
(«Що може бути вдосконалено людьми. Все. Природа,
людське суспільство, саме людство», – писав Гердер. Ми
вперто підкоряємося цій регулюючій ідеї, навіть коли
вважаємо, що саме це «вдосконалення» – ні що інше, як
«регулююча ідея»…) [7, с. 27].
Таким чином, Ж.–Л. Нансі розвиває ідею існування
суспільства, яке позбавлене первинної мети, заради
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якої воно виникло. На думку Просвітників, суспільство
колись, подолавши стан ворожнечі всіх проти всіх,
сформувалося у вигляді спільноти, найвищою метою
якої стало досягнення стану громадянського суспіль
ства. Проте, згідно з Ж.–Л. Нансі, суспільство втратило
можливості діяти, оскільки останнє поглинуте капіта
лістичним світом, а від так втрачає здатність бачити
перспективу процесу демократизації, можливість існу
вання та втілення категоричного імперативу опиняється
під сумнівом.
Американський мислитель, представник сучасної
соціально–філософської думки, Дж. Р. Серль, розгля
даючи проблему доцільності та раціональності,
констатує зміну в осмисленні раціональності як такої,
та її відношення до проблем суспільства. Якщо для
раціональності І. Канта та його сучасників достатньо
було ствердити існування трансцендентальних ідеї
та здатність розуму їх осягнути, то Серль веде мову
про раціональність іншого рівня. Остання, на думку
американського філософа пов’язана не лише зі
здатністю суб’єкта здійснювати мислиневі акти, а є
результатом структур, в межах яких здійснюється акт
мислення. Якщо, для Канта можливість досягнення
рівня громадянського суспільства випливає зі здатностей
розуму, то для Серля реалії сучасного громадянського
суспільства та соціальна ситуація задають певний
напрям раціональності, яка формується в межах
існуючих структур (мовленевої, соціальної, мистецької).
Прогнози, які надавали Просвітники та Кант,
зокрема, стосовно шляхів розвитку та розбудови
громадянського суспільства не були втілені. Ідея,
яку пропагує просвітництво, полягає в тому, що
представники даної епохи розглядали тогочасні реалії
соціального буття як недосконалі, проте тимчасові,
оскільки вірили в прогресивний розвиток, який має
незабаром здійснитися, саме тому для філософів доби
Просвітництва притаманно поділяти світ на зовнішній
та внутрішній або на реальний та ідеальний. Дану думку
також підхоплює Кант виводячи фігуру «громадянин
світу», оскільки, на думку мислителя, якщо індивід
буде виконувати приписи, продиктовані категоричним
імперативом, а саме сприяти можливості іншого
забезпечити собі свободу, сенс у війні за територію,
права держави та ін. зникне. Світове громадянство
не має бути обмеженим а ні територіально, а ні
матеріально. Наділивши суспільство здатністю досягти
своєї найвищої цілі, Кант разом з тим говорить про
проміжний стан, за якого суспільство набуває ознак
громадянськості, проте остання не є істинною.
За Кантом є певні три різні ступені дотримання
закону, два з яких є умовними і лише найвищий, третій,
є безумовним. Найнижчим рівнем дотримання та
визнання закону є острах бути покараним, який змушує
суб’єкта підкорюватись зовнішнім правилам поведінки,
які наявні у суспільстві. Другим ступенем є визнання та
дотримання законів з огляду на думку оточуючих заради
отримання схвалення у суспільстві. Хоча Кант і говорить
про те, що другий рівень суттєво відрізняється та має
переваги над найвищим, третім рівнем, проте він все
ж таки залишається суто зовнішнім і без підкріплення
(схвалення суспільства) за умови такого мотиву,
суб’єкт втрачає мотив діяти відповідно до закону.
Третім, найвищим ступенем прояву моральної природи
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людини є дотримання та визнання закону безвідносно
до зовнішніх стимулів, що свідчить про досягнення
суб’єктом найвищого задуму природи.
Дана градація принципів, на основі яких суб’єкт
дотримується приписів закону присутня в «Основах
метафізики моральності», про що свідчать слова
мислителя: «Наприклад, один скаже: я не повинен
вдаватися до обману, якщо я хочу зберегти чесне ім’я;
інший же думає: я не повинен вдаватися до обману,
щоб брехня не спричинила позору. Таким чином,
останній повинен настільки відволіктися від усілякого
стороннього предмету, щоб предмет не мав ніякого
впливу на волю, щоб практичний розум не керував
лише сторонніми інтересами, а здійснював лише свою
керуючу функцію в якості найвищого законодавства»
[3, с. 103]. Наведена вище думка підкріплюється в іншій
праці мислителя «Лекції з етики», в якій Кант також
говорить про мотиви дотримання закону, розділяючи їх
на суто юридичні та етичні. «Юридично, хто–завгодно
є винним, якщо він здійснив дію, яка спрямована проти
права іншого. Проте етично він винен вже тоді, коли
в нього лише виникла думка про те, щоб здійснити
протиправну дію» [1, с. 192].
Таким чином, розподіл на юридичну та етичну сферу
в Канта стає основою оцінки розвитку суспільства,
оскільки, якщо суспільство дотримується законів
виключно з точки зору юриспруденції, воно може
бути визнане законо–підпорядкованим, проте не може
називатися громадянським. «Юридично–громадянський
стан є відношенням людей один до одного, оскільки
вони в суспільному порядку підкорюються публічним
правовим законам (цілковито примусовим). За умови
етично–громадянського стану люди об’єднуються під
гаслом також суспільних, проте вільних від примусу
законів, тобто тільки законів доброчинності» [4, с. 330].
Відповідно юридично–громадянський стан забезпе
чується за умов дотримання гіпотетичного імперативу,
а етично–громадянський шляхом визнання та утверд
ження категоричного імперативу, який за своєю суттю
є об’єднанням моралі та політики. Проте, як було
зазначено вище, подібний ідеал не знаходить втілення
у сучасному суспільстві. Припинення війн та ворожнечі
між конкретними країнами, як припускав Кант,
відбудеться лише за умов панування категоричного
імперативу у суспільстві, проте практика суспільного
буття спростувала це твердження та з огляду на сучасне
суспільство можна вивести тезу, що дотримання
та визнання гіпотетичного імперативу є швидшим
та ефективнішим засобом для усунення військових
конфліктів.
Проблема втілення концепції І. Канта полягає
в уявленні, що світ розвивається в бік покращення
та прямує до втілення найвищих цілей природи і
гіпотетичний імператив, хоча і більше відображає стан
тогочасної реальності, проте описується мислителем
винятково як проміжний етап.
Іншим проблемним питанням теорії німецького
філософа є виведення так званого універсального
суб’єкта, який безумовно підкорюється дії категоричного
імперативу, проте реалії сучасного суспільства свідчать
про неможливість втілення даного проекту. Натомість
сучасне суспільство відчуває гостру необхідність
вирішувати конфлікти між різними соціально–етнічними
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групами, які не можуть бути розв’язані за допомогою
апелювання до єдиної та універсальної етики (до чого
власне і прагне категоричний імператив). Про дану
проблему розмірковує сучасний представник соціальної
філософії та етики А. Макінтайр та зазначає, що
проект, запропонований І. Кантом, не може вирішити
наявних проблем у суспільстві через багатоманітність
останнього. Уявлення про прогресивний розвиток грома
дянського суспільства лише погіршує ситуацію, оскільки,
так звана «мова моралі» є відкритою для інтерпретації і
те, в чому одна культура бачить прогрес іншій видається
регресом. Раціональний шлях вирішення конфліктів, як
показує історія, не може претендувати ні на який успіх.
Канта важко віднести до представників класичного
раціоналізму, проте, як відомо саме розум виступає у
якості гаранта осягнення та втілення категоричного
імперативу, тому в деякій мірі німецький мислитель є
раціональним моралістом, звісно з певними обмовками.
Макінтайр, з приводу ролі моралі у соціально–політичній
сфері зазначає таке: «Схоже, що в нашій культурі не
існує раціональної гарантії моральної згоди» [5, с. 24].
Цими словами Макінтайр виводить думку про те, що
моральні орієнтири сучасного суспільства є настільки
стертими, що перемагає та традиція яка може надати
кращих аргументів. Звісно, що американський філософ
не виступає проти раціональності у вирішенні питань
з моралі та етики, скоріше навпаки, зазначає її брак.
Разом з тим, Макінтайр підкреслює, що раціональність,
запропонована Кантом не відповідає запитам сучасного
суспільства.
Раціональність німецького мислителя полягає у
пошуках єдино вірної та єдино можливої концепції, яку
власне філософ і втілює за допомогою введення поняття
категоричного імперативу. Макінтайр наголошує на
необхідність раціональності, яка бере свій початок від
Арістотеля та слугує для того, щоб допомогти суб’єкту
не втрапити в оману власних моральних пошуків.
Стосовно неспроможності проекта Канта вирішити
проблеми етики та моралі в сучасному громадянському
суспільстві, свідчать наступні слова Макінтайра:
«Оскільки я ні в якій мірі не показав неможливість
ситуації, в якій буде неможливо відкрити раціональний
шлях для вирішення протиріч між двома конкуруючими
моральними та епістемологічними традиціями; саме тут
можуть виникнути позитивні засновки для аргументу
релятивізму. Я цього не заперечую. Тому, що з моєї
позиції слідує, що не існує успішних апріорних аргу
ментів, які заздалегідь гарантують, що подібна ситуація
не станеться. Насправді, ніщо не може дати нам такої
гарантії, яка не включала б повернення до кантіанського
трансцендентального проекту» [5, с. 373–374].
Як висновок, можна заключити, що гіпотетичний
імператив І. Канта є виявом раціональності, проте
остання не вимагає визнання трансцендентальних ідей
Бога та безсмертя (які є доказом можливості осягнення
та дотримання морального обов’язку) як це відбувається
у випадку з категоричним імперативом. Гіпотетичний
імператив завжди апелює до конкретних проблем, які
мають бути вирішені в сфері моралі. На відміну від
категоричного імперативу, гіпотетичний імператив
має певні умови дотримання закону, які можуть бути
основою для дискусій між традиціями, що не можуть
досягти консенсусу. Категоричний імператив не може
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стати основою для діалогу, через свою стійкість,
натомість гіпотетичний імператив закликає ворогуючі
сторони сісти за стіл переговорів, саме тому він має
більшу цінність в очах сучасного громадянського
суспільства, яке в більшій мірі, розглядає себе як таке,
що перебуває в стані становлення, а не утвердження.
Список використаних джерел
1. Кант И. Лекции по этике: Пер. с нем. / Общ. ред., сост. и
вступ. ст. А. А. Гусейнова. – М.: Республика, 2000. – 431 с.
2. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно–гражданском
плане // Кант И. Собр. соч. на нем. и рус. яз. Т.1: Трактаты и
статьи. – М.: Ками, 1994. – С.79–123.
3. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И.
Избранное. В 3–х тт. Т.1. О воспитании разума – Калининград:
Калининградское книжное издательство, 1995. – С.98–17.
4. Кант И. Религия в пределах только разума // И. Кант.
Трактаты. – СПб.: «Наука», 2006. – 549 с.
5. Макинтайр А. После добродетели. – М.: Академ. проект,
Деловая книга, 2000. – 383 с.
6. Мюрберг И. И. Категорический императив Иммануила
Канта и понятие политического / И. И. Мюрберг. – Поли
тико–философский ежегодник. – 2008. – №1 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.intelros.ru/readroom/politiko–
filosofskij–ezhegodnik/pfe–1–2008/7254–kategoricheskij–imperativ–
immanuila–kanta–i–ponyatie–politicheskogo.html
7. Нанси Ж.–Л. Непроизводимое сообщество / Пер. с франц.
Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. – М.: Водолей, 2009. – 208 с.
8. Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с франц.
Б. М. Скуратова. – М.: Праксис, 2006. – 240 с.
9. Сёрл Дж. Рациональность в действии / Пер. с англ. А. Ко
лодия, Е. Румянцевой. – М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 336 с.
10. Рансьер Ж. «Демократия как политическая форма»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://s357a.blogspot.
com/2012/09/blog–post.html
11. Satkunanadan S. Extraordinary responsibility: politics beyond
moral calculus / Shalini Satkunanadan. – Cambridge university press,
2015. – 263 p.
12. Tampio N. Kantian Courage: advancing the Enlightment in
contemporary political theory / Nicholas Tampio. – Fordham Univ
Press, 2012. – 255 p.

References
1. Kant I. Lekcii po jetike: Per. s nem. / Obshh. red., sost. i
vstup. st. A. A. Gusejnova. – M.: Respublika, 2000. – 431 s.
2. Kant I. Ideja vseobshhej istorii vo vsemirno–grazhdanskom
plane // Kant I. Sobr. soch. na nem. i rus. jaz. T.1: Traktaty i stat’i. –
M.: Kami, 1994. – S.79–123.
3. Kant I. Osnovy metafiziki nravstvennosti // Kant I. Izbrannoe.
V 3–h tt. T.1. O vospitanii razuma – Kaliningrad: Kaliningradskoe
knizhnoe izdatel’stvo, 1995. – S.98–17.
4. Kant I. Religija v predelah tol’ko razuma // I. Kant. Traktaty. –
SPb.: «Nauka», 2006. – 549 s.
5. Makintajr A. Posle dobrodeteli. – M.: Akadem. proekt,
Delovaja kniga, 2000. – 383 s.
6. Mjurberg I. I. Kategoricheskij imperativ Immanuila Kanta
i ponjatie politicheskogo / I. I. Mjurberg. – Politiko–filosofskij
ezhegodnik. – 2008. – №1 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.intelros.ru/readroom/politiko–filosofskij–ezhegodnik/pfe–
1–2008/7254–kategoricheskij–imperativ–immanuila–kanta–i–ponyatie–
politicheskogo.html
7. Nansi Zh.–L. Neproizvodimoe soobshhestvo / Per. s franc.
Zh. Gorbylevoj i E. Troickogo. – M.: Vodolej, 2009. – 208 s.
8. Rans’er Zh. Na kraju politicheskogo / Per. s franc. B. M. Sku
ratova. – M.: Praksis, 2006. – 240 s.
9. Sjorl Dzh. Racional’nost’ v dejstvii / Per. s angl. A. Kolodija,
E. Rumjancevoj. – M.: Progress–Tradicija, 2004. – 336 s.
10. Rans’er Zh. «Demokratija kak politicheskaja forma»
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://s357a.blogspot.
com/2012/09/blog–post.html
11. Satkunanadan S. Extraordinary responsibility: politics beyond
moral calculus / Shalini Satkunanadan. – Cambridge university press,
2015. – 263 p.
12. Tampio N. Kantian Courage: advancing the Enlightment in
contemporary political theory / Nicholas Tampio. – Fordham Univ
Press, 2012. – 255 p.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Gerasimenko D. G., aspirant, Center for Humanities Education
Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv), dariababiichuk@gmail.com
The process of democratization in the modern world:
a categorical imperative against a hypothetical
The article investigates the democratization process that occurs in the western
world and moral ideals which determine the direction of building a democratic society
today. Law and morality that after establishing positive rights are increasingly seen as
separate spheres of social life, they require revision in the context of connection that
exists between them. For Immanuel Kant state of civil society is equated with morality,
why take the concept thinker moral and civil status. At the categorical imperative as a
model for the implementation of public relations, Kant requires unconditional respect
for moral norms of society. Limitations of the law and adherence to moral standards of
citizens fear punishment, which provides a system of law, matches the characteristics
of the hypothetical imperative. The article contrasted hypothetical and categorical
imperatives as possible models of public relations within civil society and assesses
compliance with both imperatives of modern society in different scopes, philosophical
and political discourses.
Keywords: democratization, civil society, the categorical imperative, the
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Детермінанти соціальної міфотворчості
Аналіз причин появи і функціонування соціальних міфів необхідний для
вивчення міфології в соціально–культурному й інформаційному просторі
будь–якої країни. Мета нашого дослідження полягає у виявленні, узагальненні,
систематизації детермінант процесу міфологізації та в розпізнанні їхньої
специфіки. Зокрема, у статті окреслено і розглянуто основні детермінанти
соціальної міфотворчості – комунікативну, гносеологічну, психологічну,
соціальну, політичну й ідеологічну. При цьому наголошується, що з огляду на
залежність соціуму від комунікації та інформації, провідною детермінантою
вважається саме комунікативна. Це пов’язано насамперед зі зміною значення
інформаційної складової для всіх сфер суспільного життя, технологічними
нововведеннями та глобалізацією. Тому важливу роль у створенні та поширенні
соціальних міфів у сучасному суспільстві відіграють засоби масової комунікації,
серед яких лідерами є телебачення та електронні видання.
Ключові слова: детермінанти соціальної міфотворчості, комунікація,
масова свідомість, міф, соціальна міфологія.

ХХ–ХХІ ст. відзначені активізацією міфотворчості
у багатьох суспільно важливих сферах, що пов’язано
з низкою причин: нестабільною економічною й полі
тичною ситуацією в світі, загрозою тероризму, погір
шенням загального освітньо–інтелектуального та куль
турного рівня людей, прискоренням науково–технічного
прогресу, зростанням ролі інформаційних процесів,
кардинальними змінами способу життя тощо. За таких
умов свідомість стає більш вразливою до сприйняття
нав’язаних зовні численних міфів, тобто міфологізації,
а також до реміфологізації. Крім того, провідним
засобом управління як глобалізованим суспільством,
так і окремою державою, стала соціальна міфологія.
Тому актуальним питанням є окреслення і розпізнання
специфіки детермінант соціальної міфотворчості.
Соціально–психологічні аспекти міфу та міфології
розкриті В. Вундтом, Г. Тардом, З. Фрейдом, Е. Фром
мом, К. Юнгом та ін. Принципи маніпулювання
масовою свідомістю на міждисциплінарному рівні
досліджувати Р. Барт, С. Кара–Мурза, Г. Осіпов, В. По
лосін, Г. Почепцов та ін. Дослідження суспільно–
політичних цінностей, вивчення міфологем на політич
ному ґрунті у сучасному українському суспільстві та
діючих радянських міфів у свідомості українства, а
також – різних аспектів соціальної міфології належать
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О. Андрієнко, С. Грабовському, М. Михальченку,
О. Полисаєву, Н. Пробийголові, З. Самчуку, Ю. Сєровій,
А. Тихолазу, Д. Усову, Ю. Шайгородському та ін.
Передбачається, що провідними детермінантами
соціальної міфотворчості є комунікативна, гносеоло
гічна, психологічна, соціальна, політична й ідеологічна,
а також культурологічна. Загалом же, враховуючи склад
ність і багатогранність культурологічної детермінанти,
це питання заслуговує на окреме дослідження, на чому
зосередимося у наступних наукових розвідках. Для
подальшого виокремлення детермінант міфотворчості,
необхідно врахувати основні причини домінування
міфу протягом усієї історії людства. Зокрема, на думку
В. Полосіна, існує три основні причини невмирущості
міфу навіть у період розквіту раціоналізму:
1) психологічна, що полягає у бажанні в майбут
ньому досягти далекого «золотого віку», тим самим
надати осмисленість і відносну стабільність теперіш
ньому та переконати в абсолютно стабільному майбут
ньому. Ця потреба проектується і на звичайні життєві
ситуації, викликаючи відчуття відносної, тимчасової
стабільності, соціального і особистого комфорту;
2) онтологічна причина. Сукупний досвід людства,
накопичений до епохи раціонального пізнання,
доступний обмеженій кількості еліти і відбитий в
інакомовленнях, виявляється необхідним компонентом
цілісного погляду на світ. Міф – унікальний засіб
синтезу в пізнанні, без якого результати аналізу втра
чають свою кінцеву цінність;
3) соціальна, адже міф виявляється об’єктивним й
унікальним засобом збереження і використання сукуп
ного суспільного досвіду, стає підсвідомістю суспільної
свідомості [6, с. 41–44].
Сукупність цих причин не тільки зберігає, а й
відтворює міфологічну свідомість, хоча б і в нових
формах і з новими іменами [6, с. 41–44].
Ми розділяємо пропозицію М. Кастельса про
необхідність виділити потужну комунікативну складову
соціальної міфотворчості, що пов’язано з масштабним
процесом глобалізації та стрімким розвитком засобів
масової комунікації. Адже саме комунікативні ново
введення можуть породжувати нові форми і види
міфотворчості. Важливо відзначити, що постійне
виникнення і швидке розповсюдження сучасних засобів
комунікації спровокувало поступовий перехід від
масового до так званого «мережевого» типу суспільства,
у якому провідним є обмін інформацією за допомогою
новітніх засобів комунікації. На думку М. Кастельса,
«мережеве суспільство являє собою соціальну структуру,
що характеризує, нехай і з великою різноманітністю
проявів залежно від культурної та інституціональної
специфіки, інформаційну епоху розвитку суспільства»
[4, с. 25].
Функціонування Інтернету, мобільної телефонії
та їх продуктивної інтеграції сьогодні спричинило
паралельний розвиток соціальних та комп’ютерних
мереж. Тому за таких комунікативних умов потенційно
будь–яка людина одночасно поєднує функції комуні
катора і реципієнта масового, групового та особистого
(як анонімного, так і цілеспрямованого) спілкування.
Саме інформаційне повідомлення може відзначатися
різноманітною формою з додаванням відео, звуку,
анімації тощо, при цьому адресат його поширює,
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доповнює, змінює, пересилає або ігнорує. А теперішнє
активне розповсюдження різноманітних гаджетів зумов
лює збільшення кількості їх споживачів, що посилює
залежність від інформації, поглиблюючи комунікативний
процес.
Важливим аспектом переходу до мережевого
суспільства ще й на тлі інтенсивного розвитку засобів
масової комунікації є створення розгалуженої системи
альтернативних засобів масової інформації: електронних
версій друкованих видань, новинних стрічок різнома
нітних інформаційних агентств, інтернет–щоденників,
блогів, форумів тощо. Характерною особливістю
сьогодення є активне залучення можливостей Інтернету
в різних цілях серед політиків і культурних діячів будь–
якого рівня, тобто блогів або сторінок у глобальних
соціальних мережах (Twitter і Facebook). Для ЗМІ – це
авторитетне джерело інформації у відкритому доступі
без прямого контакту з необхідною людиною, а для
звичайних користувачів – можливість стати ближчими,
хоч і віртуально, до свого кумира або іншої відомої
особистості. У цілому подібна практика ведення своїх
блогів, інтернет–щоденників тощо або віртуального
спілкування посилюють принцип інтерактивності.
Іншим наслідком такого явища є реальна можливість
об’єднання людей в тимчасову або більш стійку
соціальну спільноту з конкретною метою. Прикладом
такого віртуального згуртування є заклик у соціальній
мережі усім небайдужим вийти на Майдан після
відмови колишнього Президента України підписати
угоду про Асоціацію з ЄС або об’єднання волонтерів у
волонтерські групи в соцмережах для реальної допомоги
нужденним.
Власне, названі зміни сутності комунікативних
процесів у сучасному світі дозволяють визнати комуні
кативну детермінанту однією з провідних у процесі
соціальної міфотворчості.
Разом з тим особливості й тип затребуваних ЗМІ
визначаються суспільними потребами і потребами часу.
Тепер, як і останні два десятиліття, більшість українців
вважають телебачення основним джерелом надходження
інформації та провідним розважальним типом журна
лістики. У період з початку Революції Гідності до
прихованого вторгнення Російської Федерації на
Схід України саме телевізійні мас–медіа почали ство
рювати героїчний символічний простір, що мав на
меті не тільки актуалізацію патріотичних почуттів у
населення, а й відволікання уваги від нестабільної
соціально–економічної ситуації в державі. Крім того,
простежується зміна пріоритетів у виборі героїв. Тепер
це хоробрий і чесний солдат Збройних сил України,
що захищає Батьківщину від окупантів–агресорів. При
цьому і представники ЗСУ, й ворожі сили перебувають
у площині насилля і агресії. Але перші з них є
реальними героями і у свідомості більшості українців
сприймаються схвально, у тому числі завдяки процесу
позитивної міфологізації, оскільки солдати захищають
рідну країну та її народ від подальшої інтервенції з
боку сусідньої держави. Як правило, ці позитивні міфи
народжуються «знизу», а не насаджуються «зверху»,
тому можна говорити про міфологізацію на рівні маси.
Одним із пояснень популярності телебачення
сьогодні є переважання в сьогоденні візуальності.
Це не нове явище, оскільки періодично в історії
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людства виникають етапи, коли віддається пріоритет
візуальності. Загалом більша довіра до візуальної
комунікації викликана тим, що людство напрацювало
більш потужні фільтри для аналізу вербальної
інформації порівняно з візуальною. Свідомість визнає
останню спорідненою з дійсністю внаслідок своєрідної
будови візуального знаку, який має в собі необхідність
відповідності до дійсності. Вербальний знак символіч
ний. Письмо/друк використовує лише окремі елементи
візуальності, створюючи більш авторитетний варіант
комунікації [8, с. 32].
Таким чином, посилення ролі інформації та, відпо
відно, комунікації в сучасному суспільстві, повністю
змінили цивілізацію. З огляду на вищевикладене, наше
припущення про комунікативну детермінанту соціальної
міфотворчості як одну з провідних не має сумнівів.
Наступною важливою детермінантою соціальної
міфотворчості є гносеологічна. Відомо, що історично
першою формою знання і світогляду є міфологія, яка
складає невід’ємну частину культури. У давнину міф
відігравав провідну роль у житті первісного суспільства,
підтримуючи його цілісність і єдність. Людина через
міф і ритуал пізнавала довколишній світ, почувала
себе захищеною. Поступово міфологічні уявлення
трансформувалися і змінилися, при цьому міф не тільки
продовжував існувати у свідомості, а й виконував свої
функції. У людства не зникла необхідність у пізнанні
дійсності, пристосуванні до мінливої реальності, а також
орієнтації в сучасному житті.
Нині за умов інтенсивного процесу глобалізації,
розпаду цивілізації, руйнування звичних вірувань і
цінностей, що складають духовну основу, суспільство
прагне до нових способів осягнення реальності,
вигадуючи нові міфи. Останні є гарантією спокою, надії
та ладу. Сучасні міфотворці, усвідомивши неможливість
придушення одвічних людських інстинктів (страху,
тривоги, сподівання та ін.), просто переорієнтовують їх.
Тому як у давнину, так і сьогодні, міфологія виступає
надійним психотерапевтичним засобом, заспокоюючи і
надаючи надію на краще.
Міф створює такий образ дійсності, який має
співпадати із цінностями і очікуваннями носіїв міфо
логічної свідомості. У цьому процесі провідна роль
належить символізації, яка активізує механізм архаїзації
свідомості, коли минулий час для людей видається
значно привабливішим. Тому, наприклад, більшість
мешканців колишнього СРСР з ностальгією згадують
радянські часи. І цим же пояснюється підтримка людьми
пенсійного віку нещодавно забороненої комуністичної
партії на парламентських виборах в Україні. У
підсумку, незважаючи на всі негаразди життя в СРСР
і недосконалість марксистсько–ленінської ідеології,
міфологічна свідомість ідеалізує радянське минуле.
Створення позитивної національної міфології
набуває особливого значення в умовах глобалізації,
коли національні, етнокультурні та державні цінності
нівелюються. Тому виникає проблема національної
ідентифікації, яку здатен розв’язати позитивний націо
нальний міф.
Таким чином, потреба в інформації, пізнанні дійс
ності, пристосуванні до мінливої дійсності, створенні
обнадійливої і привабливої картини світу визначають
гносеологічну детермінанту соціальної міфотворчості.
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Наступною важливою детермінантою соціальної
міфотворчості є психологічна, адже індивід потребує
захисту від несприятливих (соціальних, політичних,
економічних) факторів життя, від тиску жорстокої
дійсності (соціуму), тому міф здатний надати людині
ілюзію розуміння світу. Нагадаємо, що в підсвідомості
наявні ті чи інші елементи міфологічної свідомості:
ірраціональність, чуттєвість, образність, бажання
вічності тощо. Значення основних міфологічних
уявлень і образів співвідносяться з давніми людськими
відчуттями, з базовими емоціями індивідів (любов,
радість, подив, гнів, страх, голод, сексуальний потяг
та ін.), з психологічними універсаліями і архетипами.
Саме прагнення набути вічності і пов’язаний з ним
пошук кінцевого смислу свого існування, усвідомлення
власної смертності породжують у свідомості відповідні
образи–символи. Тому єдиний для всіх міфологічних
конструкцій архетип подолання смерті та досягнення
вічного блаженного життя є підґрунтям практично
всіх світових релігій. У буденній свідомості існують
лише окремі міфологеми, що свідчить про розпад
міфологічної свідомості. З огляду на це сьогодні
основним видом міфологічних знань стали теологічні
уявлення. У них відтепер перебуває міф саме як та
частина буденної свідомості, яка зазнає найбільшого
впливу з боку ідеології та теології [1; 6, с. 41–42].
На сучасному етапі сприятливим ґрунтом поширення міфів, зокрема й в Україні, є некритичне ставлення
до реальності, потреба очікування дива, високий ступінь довіри до джерел інформації, особливо телебачення, спрощене сприйняття дійсності, а також домінування
візуальної культури. Для почуття впевненості в сучасно
му мінливому світі масовій людині необхідні усталені/
стійкі уявлення про світ, основою яких мають бути
спільна ідея, що об’єднує минуле з теперішнім і майбутнім, і традиційні цінності. Саме останні були перевірені
часом і в минулому мали позитивний ефект, тому їм індивід довіряє. Власне, появі соціальних міфів сприяють
відповідний психологічний стан суспільства, відсутність
політичної та економічної стабільності, наявність хиткого становища, коли посилюється ситуація і соціум може
повірити в будь–яких ворогів або загрозу/катастрофу.
Цю думку поділяє і В. Півоєв, для якого детер
мінантою появи міфів є утворення міфотворчої ситуації.
Серед основних умов її виникнення «потреба в ілюзіях,
високий рівень суспільної довіри, недостатній рівень
загальної культури й достовірної інформації, емоційна
напруга, колективність переживання і взаємозараження»
[5, с. 98]. Ми поділяємо таку позицію, оскільки описані
умови співпадають з реаліями сучасної української
дійсності.
Більшість спеціалістів відзначають, що під час
економічних і політичних криз, революцій або військо
вих конфліктів активізуються архаїчні вірування і
культи, з’являється зацікавленість містикою й астро
логією, а інформаційний простір переповнений числен
ними екстрасенсами й іншими провісниками «світлого»
майбутнього. Зазначені процеси демонструють суттєві
зміни в структурі суспільної та масової свідомості.
Тобто спосіб пізнання дійсності більшістю людей в
кризовий період стає міфологічним.
Зокрема, яскравим прикладом є сучасний інформа
ційний простір України. Після Євромайдану і Революції
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Гідності з’явилися численні астрологічні, нумерологічні
та інші прогнози від магів, екстрасенсів, астрологів,
нумерологів, спеціалістів з езотерики щодо майбутнього
нашої держави. Перманентно виникають пророцтва
стосовно розвитку подій на Сході України, особливо в
періоди загострення ситуації.
Архаїзація масової свідомості відбувається в декіль
ка етапів: від соціально–психологічної кризи з поси
леними почуттями невдоволення через формування власне архаїчних структур і завершується її міфологізацією.
При цьому в масовій свідомості містяться лише окремі
елементи міфології. Власне, готові міфи, особливо
політичні, є результатом роботи політиків або ідеологів
та поширюються лояльними до останніх засобами кому
нікації [11, с. 23]. Гранична ситуація провокує масову
свідомість на пошуки компенсаторних механізмів, найпростішим з яких виявляється процес її архаїзації.
Ми вже зазначали, що після розпаду СРСР була
зруйнована радянська міфологічна модель світу. З
позиції
індивідуально–психологічного
сприйняття
окремої людини така масштабна суспільно–політична
трагедія сприймалася як крах всесвіту. Для того щоб
пристосуватися до нових умов життя, знадобився час –
це період активної діяльності колективного несвідомого.
Саме образи і символи останнього заповнюють ту
порожнечу, яка утворилася після знищення звичної
ціннісно–смислової системи. За умови подібних суспіль
них змін у масовій свідомості раціональне витісняється
ірраціональним. Тому часто повторюваний міф сприй
мається як істина.
На початку ХХІ ст. в Україні спостерігалася
ілюзорна стабільність соціально–економічного і полі
тичного життя, створеного у тому числі завдяки
міфам. Світова фінансова криза 2008 р., а потім події
2013–2014 рр. суттєво позначилися на погіршенні
добробуту пересічних громадян. При цьому відчувається
глибоке масове розчарування, спровоковане владою,
яка вже не одне десятиліття анонсує початок процесів
демократизації, побудови громадянського суспільства
та перманентного проведення реформ. Тому почуття
тривоги, страху і нестабільності супроводжують нас
у повсякденності. Внаслідок цього простежується
тенденція бачити на чолі держави сильного лідера–
патріота, який зумів би навести лад та об’єднати соціум.
Це очікування позитивних змін – сприятливий ґрунт
для міфотворчості. Можливо, тому поширені міфи
про великого політика–вождя. Щоразу поява нової
особистості в національному політикумі асоціюється в
масовій свідомості з позитивними змінами. Причиною
цього є вплив міфу, що зумовлює прихід даного
політика. Для нього спеціально створюється міф,
який формує «потрібне» світовідчуття і паралельну
реальність, пов’язану з подіями і вигадками стосовно
персони; обіцянки стабільності, закінчення війни тощо.
Наділення міфологічними рисами людей або життєвих
ситуацій підсилює їх вплив на масове несвідоме, згодом
впливаючи на масову свідомість і поведінку.
Таким чином, активізація ірраціональних елементів
підсвідомого, актуалізація певних архетипних конструк
цій у період соціально–економічної, політичної та куль
турної кризи, відсутність стабільності та впевненості в
майбутньому є підґрунтям психологічної детермінанти
соціальної міфотворчості.

95

Випуск 121

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Соціальна детермінанта сучасної міфотворчості
так чи інакше пов’язана з уже проаналізованими вище
комунікативною, гносеологічною та психологічною.
Одним з проявів соціальної детермінанти є замовлення
держави (варіант – окремої політичної сили) на ство
рення відповідної міфології, спрямованої на легіти
мізацію і зміцнення її влади.
Міфи давно не вважаються ознакою минулого і
примітивного суспільства. Кожен з нас, не помічаючи
цього, все життя живе в межах тих чи інших
міфів. Персона політика будь–якого рівня зазвичай
міфологізована. Створенням іміджу для суспільного
або політичного діяча займаються іміджмейкери або
політтехнологи, і це завжди є ефективною сферою для
міфотворчості. Соціальні міфи виникають з певних
суспільних, групових або особистих інтересів при
використанні всіх можливих засобів.
Політичні міфотворці враховують, що в сучасному
міфі віддзеркалюється певні бажання аудиторії [7,
с. 170]. Тобто при створенні іміджу політика–лідера або
партії враховуються соціальні очікування і сподівання
електорату. Це можна простежити на прикладі
політичних сил, які проходять у Верховну Раду України.
Саме це, на нашу думку, дасть змогу проілюструвати
соціальну складову сучасної міфотворчості.
Проте спершу вважаємо доречним наголосити на
умовах «легетимізації» політичного міфу масовою
свідомістю. На думку В. Полосіна, перше – це
співпереживання, що проявляється і ґрунтується на
«підсвідомій, ірраціональній переконаності в наявності
аналогії між нинішньою проблемною ситуацією і
ситуацією з минулого, яка закодована в міфі і в якій
уже відомий результат» [6, с. 169]. Така чуттєва віра
трансформує міфічну історію в реальну модель для
сьогодення і здатна спровокувати у свідомості «відчуття
істинності» можливого політичного наміру. Отже,
міф слугує стандартним прикладом, беззаперечним
критерієм для сприйняття реальних ситуацій. Це завжди
використовує правлячий клас для впровадження і
подальшої популяризації загальнообов’язкових міфів і в
цілому міфології, що дозволяє піднести право еліти на
владу як обране, Богом дане.
Другою необхідною умовою легітимізації суспіль
ною свідомістю політичної дії є індивідуальна відповід
ність особистості політика, тобто виконавця сучасного
«бажаного», його міфічному прототипу [6, с. 170].
Будь–якому політичному суб’єкту для ідентифікації з
міфічним зразком необхідно створити «свій» міф, щоб
реципієнти підсвідомо ототожнювали реальну людину
з її міфічним прообразом. У підсумку, головному
персонажу «нового» міфу необхідно відповідати сталим
архетипним конструкціям, які зберігаються в підсвідо
мості кожного індивіда.
Політичну культуру, з одного боку, визначають
традиції, вірування, звичаї, які передаються з покоління
в покоління, а з іншого – трансформація цих уявлень
відбувається згідно з мінливими умовами політичного
життя суспільства. Оскільки Україна тривалий час
перебувала в складі СРСР, то політична культура тоді
була чітко окреслена і максимально ідеологізована.
Тим більше, що радянські вибори були формальними і
створювали тільки ілюзію вибору, оскільки наперед були
відомі їх результати. До цього слід додати і жорстку
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цензуру, відсутність багатопартійності і політичного
плюралізму.
Припускаємо, що активність міфотворчості в Україні
може бути пов’язана з дискредитацією поняття
«ідеологія». Радянську ідеологію, яка орієнтувала людей
на хибний шлях – комунізм, визнали псевдонаукою та
псевдорелігією. На початковому етапі це дозволило
поширювати в пострадянському суспільстві демокра
тичні цінності. У свідомості відбувалася руйнація
тоталітарних ідеалів і нібито поступове утвердження
демократичного мислення. Проте на практиці цей про
цес виявився тривалим і малоефективним, тому очіку
вання кращого майбутнього змінилося розчаруванням.
Колишні соціальні норми виявилися зруйнованими, а
нові перебувають у зародковому несформованому стані.
Як результат провідними деструктивними почуттями в
суспільстві стали тривога, неспокій, заздрість, образа,
озлобленість, розгубленість, розчарування і соціальний
песимізм. Соціум почав морально й інтелектуально
деградувати. Брак юридично закріпленої державної
ідеології, що мала б відповідати національним інте
ресам, і відсутність стратегічного плану реформування
країни призвели до зміни тоталітарної радянської
міфології новою соціальною міфологією. Остання
виконувала ідеологічну функцію і мала допомогти насе
ленню пережити кризу кардинальної зміни соціально–
політичного, економічного та культурного ладу.
У 2014 р. на позачергових виборах до ВР вперше
за 23 роки комуністична партія не змогла подолати
п’ятивідсотковий бар’єр. На нашу думку, цьому сприяли
не тільки позиція українських комуністів стосовно
Євромайдану і Революції Гідності, а й поступовий
процес декомунізації, що розпочався після 1991 р. Для
більшості українців марксистсько–ленінська ідеологія
виявилася чужою і навіть беззаконною, особливо на тлі
відкриття численних злочинів радянської влади проти
України та її громадян, включаючи три Голодомори.
Не додало політичних дивідендів КПУ її лояльне
ставлення до Російської Федерації та заперечення
російської військової агресії. Тому логічним підсумком
стала не тільки заборона діяльності комуністичної
партії, а й нещодавно ухвалений ВР пакет законів про
декомунізацію (яка фактично є методом деміфологізації),
яким передував так званий «ленінопад». Тобто на тлі
складної соціально–політичної ситуації та війни на
Сході України молоде покоління українців свідомо
деміфологізує міфи радянської системи, у тому числі й
ідеологічні. Натомість народ творить позитивні міфи, що
стосуються минулого і сьогодення України (ідеалізація
славетного козацького минулого, героїзація Небесної
Сотні, подвиги «кіборгів» тощо).
Зміна політичних уподобань українців продиктована
соціально–психологічними й ідеологічними чинниками.
Ми вже відзначали, що під впливом Євромайдану,
Революції Гідності, економічної, інформаційної та
реальної війни з Російською Федерацією відбулася
трансформація свідомості та світогляду громадян, а
також активізація національної свідомості. Згідно з
новими соціально–економічними, геополітичними і
культурними перетвореннями в державі, певним чином
модифікувалися обіцянки політиків. Однак політичний
міф не потребує підтвердження своєї істинності,
оскільки сприймається нами як реальність, над якою не
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потрібно замислюватися. Для усвідомлення політичного
міфу, безперечно, потрібне превалювання фактору віри,
а для результативної «фіксації» в нашій свідомості –
певних політичних ідей, слоганів, ритуалів, і необхідна
успішна передвиборча кампанія. Саме тому остання
використовує методи маніпуляції і реклами, створюючи
в потенційного виборця далекі від реальності уявлення
про конкретного політика або партію.
Сьогодні українство зазнало суттєвих соціокуль
турних модифікацій, що змінили свідомість, світогляд
і поведінку народу. Фактично ми живемо на зламі
культур, оскільки, з одного боку, переважає масова,
а з іншого – вже активно функціонує постмодернізм.
Провідною рисою сучасності залишається нездатність
критичного сприйняття дійсності, а постійне перебуван
ня в стані кризи і нестабільності знищило раціональні
основи пізнання в суспільстві. Потреба регламентувати
реальність і спровокувала свідомість створювати і
сприймати міф. Останній формує максимально спро
щену паралельну дійсність за допомогою міфосюжетів,
що спираються на систему символів. Міф згуртовує і
навіть конструює суспільство, сприяючи безперервному
процесу творення нових соціальних міфів.
Таким чином, політичним замовленням на створення
позитивної міфології для легітимізації та зміцнення
влади, відтворенням соціально–економічних очікувань
електорату в передвиборчих міфах і обіцянках можна
підтвердити функціонування соціальної детермінанти
сучасної міфотворчості.
На сьогодні, на нашу думку, основними проявами
як внутрішньої, так і зовнішньої міфологізації є
політизація усіх сфер життя й ідеологізація дійсності.
Відповідно до цього ми виділяємо політичну й
ідеологічну детермінанти соціальної міфотворчості, які
безпосередньо пов’язані одна з одною.
Незалежно від типу, будь–яке суспільство не може
функціонувати без влади. Якщо в общині управління
здійснювалося шляхом самоврядування, то регуляція
відносин у класовому соціумі потребувала нових меха
нізмів регулювання, тобто влади. Поступово склалася
політична система, центром якої стала держава.
Починаючи з Аристотеля, філософи підкреслювали
найбільш характерну рису політики як суспільного
явища – її прямий або опосередкований зв’язок з
владою. Відтак функціонування сучасної держави безпо
середньо регламентується політикою та ідеологією.
Сучасний міф можна інтерпретувати в якості об’єдную
чої ланки між особистістю, владними структурами та
засобами масової комунікації. Вище зазначалося, що
однією з характерних рис політичного міфу є те, що
він завжди намагається стати реальністю. При цьому
міф неодмінно спирається на архетип. Зауважимо,
що у кожного народу протягом історичного розвитку
склалися свої архетипні особливості. Для того щоб
народ сприйняв і легітимізував політика, політичний
образ останнього повинен співпасти з суспільними
уявленнями про роль лідера. Тому при формуванні свого
образу політик має використати певний національний
архетип. Звісно, з урахуванням цього і вибудовуються
політичні кампанії або окремих політиків, або полі
тичних сил. Загалом же міфотворчість, лідер і політика
створюють так би мовити нерозривну тріаду. У будь–
якому політичному міфі завжди приховано інтереси
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окремих особистостей або владних (провладних) груп.
Звідси випливає головна функція політичного міфу –
легітимізація владних структур і представників верхов
ної влади в країні.
Важливою складовою політики є ідеологія. Остання
уособлюється у відповідних суспільно–політичних
доктринах, які становлять ідейну основу платформ
політичних партій і суспільно–політичних рухів, з
активним використанням міфу. Історія вже довела, що
ідеологія перетворилася на ефективний інструмент
політики, а відтак – легітимізації зовнішньо– та
внутрішньополітичного курсу окремої держави. Прикла
дом беззаперечної дії міфологізованої політичної
ідеології на громадян є, у тому числі, Російська
Федерація. Таким чином, з огляну на сучасні умови
розвитку суспільства доведено існування політичної та
ідеологічної детермінанти соціальної міфотворчості.
Отже, виходячи з викладеного, виділено та проана
лізовано специфіку таких детермінант соціальної міфо
творчості: комунікативної, гносеологічної психологічної,
соціальної, політичної й ідеологічної. Оскільки й надалі
зберігається тенденція до збільшення кількості міфів,
а цивілізація під впливом комунікаційних процесів
продовжує зазнавати трансформацій, тема міфологізації
масової свідомості та феномену соціальної міфо
творчості не втрачають актуальності та потребують
подальшого вивчення.
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Determining factors of social myth making
The analysis of reasons why social myths emerge and act is necessary for
studying mythology in social, cultural and information spheres of any country. The
aim of our research is determination, generalization and systematization of the factors
which determine myth making process, and recognizing their specifics. Therewith,
the author in her article emphasizes and studies the main determining factors of
social myth making – communicative, gnosiological, psychological, social, political
and ideological. Regarding social dependency on communication and information,
communicative factor is considered the main aspect. This is connected first of all
with the change in information itself and its meaning for all spheres of social life,
technological innovations and globalization. For that reason means of mass media,
especially television and electronic media, play the important role in social myth
making and circulation.
Keywords: determining factors of social myth making, communication, mass
consciousness, myth, social mythology.
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«М’який» менеджмент у постмодерні:
аналіз праць французьких мислителів
Досліджено основні засади «м’якого» менеджменту в роботах сучасних
французьких авторів–науковців постмодерну філософії. Мета статті –
дослідити праці основних французьких філософів–постмодерністів на
предмет необхідності запровадження механізму «м’якого» менеджменту.
Проаналізовано сутність напрацювань таких відомих французьких мислителів
сучасності як Ж. Ф. Ліотара, Ж. Бодріяра, Ж. Дельоаз, М. Фуко, тим самим
виявлено характеристики «м’якого» менеджменту в постмодерні філософії.
зі зміною актуальних концепцій сучасності розвитку суспільства невпинно
змінюється і статус філософії: постмодерністська «парадигма» філософії
парадоксально виявляється початком руйнування парадигмального способу
мислення, шаблонного механізму дій, тоталітарного та всеохоплюючого
пресингу не тільки в управлінні, а й в повсякденному житті.
Ключові слова: «м’який» менеджмент, філософія сучасності, постмодерн,
філософія постмодерну, сучасні тенденції розвитку суспільства, французькі
філософи–постмодерністи, тенденції сучасності тощо.

98

Гілея

У сучасному суспільстві м’які, непрямі методи
управління стають все більш популярними. Зміна
управлінської парадигми відбувається часом і в
тих сферах, де раніше панувало пряме управління
директивного типу – не тільки в державі, де
більшість підприємств виведено з прямої юрисдикції
адміністративного апарату, але до певної міри і в
родині, освітніх та в медичних установах тощо.
Відповідно стає актуальним пошук причин інтересу
суб’єктів управління найрізноманітніших рівнів до
«м’якого» менеджменту і прояснення цілей соціальних
управлінців (мислителів, однодумців, практикантів,
соціологів, політологів тощо), які впроваджують відпо
відні методи впливу на керовані підсистеми.
Відповідно актуальність даної статті полягає в
нагальній суспільній потребі соціально–філософського
осмислення «м’якості» серед сучасних концепцій
постмодернізму французьких науковців–мислителів,
основні умовиводи яких все більше переконують нас в
необхідності форматування культурних, мовленнєвих,
лінгвістичних цінностей в соціальному осередку, де
на перший план виходять такі якості як людяність,
м’якість, адаптивність, творчість, креативність, свобода
тощо.
«М’який» менеджмент ще не досить глибинно
укорінився в планетарному соціальному організмі, але
досить стрімкими темпами завойовує його прихильність.
Вважається, що «м’який» менеджмент бере початок
з праці Джозефа С. Найя, написаній у 2004–му році:
«М’яка сила: засіб досягнення успіху у світовій
політиці». «М’яка сила» (англ. «Soft power» – м’яка
сила, м’яка влада, м’яка міць) – концепція, розвинена
для опису можливості отримати бажане через кооптацію
(співробітництво) і привабливість на відміну від
«твердої сили», тобто застосування примусових заходів
або прямої оплати [9].
Як міжнародна спільнота, так і вітчизняний науко
вий простір, все більше уваги акцентує на загальних
засадах, принципах та інструментах «м’якого» менедж
менту. Найвидатнішими представниками наукової
парадигми «м’якості» можна визначити таких вітчизняних науковців: В. І. Вернадський, Д. І. Блохінцев,
В. П. Затонський, О. В. Палладій, С. Ю. Семківсь
кий, М. Г. Холодний, В. О. Юринець, Г. В. Щерба
(дослідженням філософських проблем природознавства,
спеціальної та загальної теорії відносності, квантової
механіки і електродинаміки, мікробіології і фізіології
рослин, біології головного мозку, сучасних філософсь
ких стратегій розвитку суспільства), К. В. Харченко («м’яке» управління: тактика чи стратегія),
М. Ю. Велижанина («Мягкое право»), Г. О. Нестеренко
(«м’який» менеджмент як технологія управління персоналом на засадах самоорганізації), В. Г. Цапко («м’яке»
управління природою), В. Ф. Семенов («м’який» підхід в екології), Є. Г. Матвіїшина (стратегічне управління як баланс «жорсткого» та «м’якого» підходу)
тощо.
Міжнародну спільноту в контексті теми дослідження
представляють наступні видатні мислителі: Ж. Ф. Ліотар
(прийняття множинності самостійних і рівноправних
елементів), Ж. Бодріяр (поява «м’якості» на противагу
появі «симулякрів»), Ж. Дельоз (симулякр руйнує
старий, звичний світ, водночас будуючи новий), М. Фуко
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(«епісистеми», «політична духовність», «влада–знання»,
техніки самовдосконалення і самовиховання особистості
як підгрунття новітніх тенденцій розвитку суспільства),
Р. Хеллер (ознаки м’якого підходу в управлінні
персоналом) тощо. Та в рамках нашого дослідження
все ж таки акцентується увага на розвиткові сучасного
французького постмодерну, що закликає до запровад
ження принципів «м’якого» управління задля «вилікову
вання» суспільства.
Відповідно, мета статті – дослідити праці основних
французьких філософів–постмодерністів на предмет
необхідності запровадження механізму «м’якого»
менеджменту.
Отже, проблематика роботи полягає у виявленні
необхідних рис «м’якого» менеджменту у фундамен
тальних працях постмодернізму філософії серед фран
цузької наукової спільноти.
Спочатку декілька слів щодо поняття «постмодерну»
в філософії.
Відомо, що ХХІ ст. характеризується розквітом
саме теорій постмодерну (і філософії постмодерну
в тому числі), тому пропонуємо дещо детальніше
ознайомитися з його представниками та проаналізуємо
основні «пост модернові» теорії мислителів сучасності
на предмет виявлення в їх контексті елементів м’якого
менеджменту та їх взаємодії. Відзначимо, що досліджені
в подальшому соціально–філософські концепції спону
кають нас до прискіпливого аналізу діалектичного
зв’язку «м’якого» менеджменту для задоволення гострої
суспільної потреби в управлінні важко прогнозованими
ситуативними факторами.
Останнім часом для позначення специфіки світо
глядних установок новітньої, «постсучасної» культури
в цілому, пов’язаної насамперед з поліваріативним
сприйняттям світу, а також з акцентованою проблемою
самоідентифікації культури, використовують термін
«постмодернізм». Широко використовується тлума
чення як «інтердисциплінарний», він до цих пір не
має однозначного визначення, і функціонує одночасно
як зовнішнє дослідне визначення і як внутрішній
принцип, що реалізує себе в різних сферах людської
діяльності – мистецтві, політиці, економіці, філософії,
літератури, психології, науці і так далі. Більш широко,
словами У. Еко, культура постмодерну пропонує
особливу мову, здатну описати її власні досягнення
[8]. «Постмодернізм» етимологічно закріплює не
тільки постеріорное ставлення новітньої культури
та філософії до культури і філософії модерну, а
й рефлексію, по більшій частині критичну, по
відношенню до попереднього способу існування
в культурі і філософії. Постмодернізм передбачає
принципово новий, не приймає статики і однозначних
визначень погляд на світ. У загально філософську
позицію ця ідея перетворюється на основі теорії
новітнього, перш за все неоавангардістского мистецтва
і культури [6].
Постмодернізм намагається уникнути головної
небезпеки тоталітарного мислення – політичного
тоталітаризму. Не випадково поширення терміна
«постмодернізм» на філософію пов’язане з появою
роботи Ж. Ф. Ліотара «Ситуація постмодерну» (1979)
і його визначенням основної проблеми сучасної
філософії як проблеми «філософствування після
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Освенціма». Ліотар полемізує з Ю. Хабермас, що вважає
злочинним XX ст. наслідком неправильної реалізації
просвітницького проекту побудови єдиного світу і
бачили завдання культури у відновленні цінностей
модернізму. В інтерпретації Ж. Ф. Ліотара, Освенцим –
результат реалізації проекту модерну, і виходом є
кардинальна зміна сприйняття світу: перехід від
ієрархії, що встановлюється метадискурсом «великих
наррацій» (тут використовується літературознавчий
термін, що позначає розповідний рівень, тобто певну –
в даному випадку ієрархічну – організацію тексту і
закріплену в ньому мовну діяльність), до прийняття
множинності самостійних і рівноправних елементів,
які існують у вигляді поліморфних і діверсівних мовних
ігор.
Змінюється і статус філософії: постмодерністська
«парадигма» філософії парадоксально виявляється
початком руйнування парадигмального способу мислен
ня. Центральною проблемою стає проблема осмислення
тексту. Постмодернізм досліджує текст, як це вже
заведено у філософії XX ст., але не в тому альтер
нативному аспекті протиставлення об’єктивного–
суб’єктивного, задуму що творить текст – позиції
сприймає, а з точки зору природного єдності того й
іншого [6].
Отже, Ж. Ф. Ліотар закликає впроваджувати зміни
в розвиток сучасного суспільства, адже виправлення
неправильної реалізації просвітницького проекту
побудови єдиного світу і завдання культури можливе
лише за допомогою кардинальної зміни сприйняття
світу: переходу від ієрархії, сприйняття множинності
самостійних і рівноправних елементів, що й пропа
гандує «м’який» менеджмент.
Кризові явища в культурі XX ст. привернули
пильну увагу й філософа, теоретика культури
Ж. Бодріяра. На його думку, криза охопила всі
сфери духовної й практичної діяльності людини –
економіку, політику, виробництво, релігію, психологію,
мистецтво. У своїх працях «Система речей» (1969),
«Прозорість зла» (1990) мислитель критикував сучасне
суспільство, що стало суспільством споживання,
у якому все, у тому числі людські прагнення, ідеї,
емоції, матеріалізуються в знаках і речах, щоб стати
предметом покупки й споживання. З метою пояснення
причин кризових явищ у суспільстві Ж. Бодріяр
розробив теорію симулякрів, представлену в деяких
його працях, зокрема в книзі «Символічний обмін
і смерть» (1976). Під симулякрами він розумів
образи, що поглинають, витісняють реальність.
На думку Бодріяра, симулякр – спосіб витіснення
амбівалентності життя й смерті.
Симулякри, на думку Бодріяра, виникають лише на
певному етапі розвитку культури. Наприклад, їх немає
в традиційному і кастовому суспільстві, оскільки знаки
захищені в ньому системою заборон, яка забезпечує
їм повну зрозумілість і наділяє кожний недвозначним
статусом. У книзі «Прозорість зла» Ж. Бодріяр
оцінює сучасний стан культури як стан симуляції, в
якому «ми приречені перегравати всі сценарії саме
тому, що вони вже були одного разу розіграні – не
важливо, реально чи потенційно». «Ми живемо
серед незліченних репродукцій ідеалів, фантазій,
образів і мрій, оригінали яких залишилися позаду

99

Випуск 121

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

нас», переконаний філософ. – Наприклад, зникла ідея
прогресу, але прогрес триває, – пише далі Бодріяр. –
Зникла ідея багатства, що колись виправдовувала
виробництво, а саме виробництво триває, і з ще
більшою активністю, ніж колись. У політичній грі
ідея політики зникла, але триває політична гра.
З усіх боків ми бачимо зменшення сексуальності
й розквіт якоїсь стадії, де безсмертні асексуальні
істоти розмножуються простим поділом єдиного
навпіл» [1].
Ж. Бодріяр відзначає, що сучасна культура перенасичена, що людство не в змозі розчистити
нагромаджені завали, що багато культурних явищ
перебувають у стані трансу (заціпеніння), звідси і
відповідні назви розділів його книги: «Трансестетика»,
«Транс–сексуальність», «Трансекономіка». На думку
філософа, сучасна культура немічна, людство не
здатне знайти хоч якийсь позитивний імпульс у своєму
розвитку. Характеризуючи ситуацію, що склалася у
світі, він відзначає, що тріумфальний хід модернізму
не привів до трансформації людських цінностей,
проте відбулося розсіювання, інволюція цінностей,
і наслідком цього виявилася «тотальна конфузія»,
«неможливість вигадати жодний визначальний прин
цип: ні естетичний, ні сексуальний, ні політичний» [5].
Культуролог В. М. Шейко, повністю погоджується
з думкою Ж. Бодріяра. Як зазначає автор: «Ж. Бодіяр
правий, коли відзначає особливість сприйняття
такого роду симулякрів, – вони не торкаються душі,
залишаючи людину байдужою, вони не справляють
жодного впливу, крім, хіба що, «тваринного зачарування
образами». У цьому й полягає катастрофа, що
відбувається з візуально–технологічними видами
мистецтва, які захоплюють глядача не завдяки своїй
здатності представляти реальність, а, навпаки, тому
що ведуть нас геть від будь–яких суджень про реаль
ність [7].
На нашу думку, теорія автора якнайкраще
відображає сучасні тенденції розвитку суспільства:
людина втратила «облік людяності», замінивши його
споживчими та матеріалізованими предметами». В
наш час настільки бракує природності, натуральності,
відмінності, різноманітності, креативності, що в
суспільстві панують виключно «червоні ріки червоних
океанів» (Кім, Мобборн «Стратегія блакитних океанів»
[4]). Кризова культура, як зазначає автор, потребує
переломного моменту, потребує заміни механістично–
бюрократичних радикальних «ричагів» управління на
дещо «віддалений», свободніший, творчий, гуманніший
підхід. Отже, в контексті соціально–філософської
думки Ж. Бодріяра, нам варто відзначити такі тенденції
розвитку сучасного суспільства, що допоможуть
в подальшому сформувати основні засади м’якого
менеджменту як сучасної стратегії управління, а саме:
обезцінення культурних засад (трансестетика, транс
сексуальність, транс економіка тощо), створення оман
ливого пріоритету речей (гіперреальність), симуляції
видавати бажане за реальне (симулякрів), відсутність
емоцій, інтересів, бажань тощо.
Концепція симулякрів була висунута й іншим
видатним філософом постструктуралістської традиції –
Жилем Дельозом (1926–1995). Теорії Ж. Дельоза й
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Ж. Бодріяра майже однакові за основним змістом –
сучасна культура є культурою симулякрів. Однак
оцінка цієї ситуації Ж. Дельозом зовсім протилежна
бодріярівській. Якщо Бодріяр негативно оцінює сам
факт наявності симулякрів у культурі, то Дельоз
визначає їхню роль по–іншому.
Симулякр, за Ж. Дельозом, створює ефект подоби
речі, проте він всередині себе несе відмінність із
цією річчю. Ж. Дельоз справедливо зазначає, що «ми
не можемо... визначати його, виходячи з моделі, за
якою задається подібність копії». Ж. Дельоз у цілому
припускав існування моделі Іншого (моделі того, що
ухиляться від своєї істинної моделі, можливо – моделі
девіантності й перверсії), – ось вона і буде моделлю
симулякра.
Отже, виникнення симулякра можна подати таким
чином: ідея (модель) – річ – симулякр. Моделі (зразки,
ідеї) існують як для позитивних, так і для негативних
явищ, що і є причиною відмінностей між явищами
у світі. Якщо ж речі і явища, що існують у світі,
розрізнити неможливо, то це радше свідчить про те,
що зразок – один (Благо, Справедливість та ін.), а
опозиційні один одному явища – його копії, просто
одна, можливо, краще зберігає подібність, а інша –
деградувала.
У разі ж відсутності зразків, на думку Дельоза,
настає час симулякрів. Симулякри є в культурі тому, що
зразок відсутній або забутий. Тоді все стає симулякром:
і зразок, що перестає бути зразком, оскільки його не
копіюють, і копії перестають бути копіями, не маючи
зразка. Саме Сонце, з’явиться або зникне, непомічене
ніким серед астероїдів і космічного пилу, – симулякр
серед симулякрів [7].
У контексті нашого дослідження основна ідея
мислителя («Симулякр руйнує старий, звичний світ,
водночас будуючи новий, майбутній, пластичніший,
у якому опозиційність нормативності й аномалії буде
суттєво згладжена» [2]) тлумачиться як можливість для
проявлення нових тенденцій, так би мовити «створення
порядку із хаосу». Якщо ж симулякр з’явився в
нашому житті, то необхідно створювати реальні
речі орієнтуючись на думки, ідеї, форми, потреби та
бажання. Відповідно «м’який» менеджмент позиціонує
себе як новітня гнучка концепція розвитку суспільства,
з культурними, творчими, потужними інтелектуальними
знаннями.
Неможливо не згадати про соціально–філософські
настрої та ідеї філософа, соціолога, політолога
сучасності Мішеля Фуко, – французького філософа та
історика ХХ ст. Мішель Фуко найбільш відомий завдяки
своїм критичним дослідженням соціальних інституцій,
психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем,
а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності
[3]. М. Фуко постулює для кожної історичної епохи
існування специфічної епісистеми, тобто проблемного
поля, досягнутого до цього часу рівня культурного
знання, що утворюється з дискурсів різних наукових
дисциплін. При всій різнорідності цих дискурсів, в
сукупності вони, за твердженням Фуко, утворюють
більш–менш єдину систему знань – епісистему. У
свою чергу, вона здійснюється в практиці сучасників
як строго певний мовний код, звід приписів і заборон.
Ця мовна норма несвідомо визначає поведінку, і
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отже, мислення як окремих індивідів, так і великих
спільнот.
М. Фуко створює концепцію «антиантропології»,
яка означає, перш за все, не відмову від людини як
суб’єкта культурно–історичного процесу, а відмова
від абсолютизації антропологізованого погляду на
історію. Це спроба правдивого, неупередженого
аналізу історичних подій, виходить не з загальної
характеристики даного історичного періоду, а з
конкретною певного способу поділу існуючих цін
ностей на «істину» і «брехню» («Генеалогія влади»).
Система вироблених в результаті цього стереоти
пів всередині даного суспільства називається, по
М. Фуко, «політичної духовністю». «Політична
духовність» даного суспільства і здійснює всі існуючі
механізми влади і регулювання і соціального управління.
Так, Фуко наполягає на тому, що владу, як таку,
істину як таку, знищити не можна. Відбувається тільки
трансформація однієї форми влади і знання в іншу.
М. Фуко вводить таку категорію, як «влада – знання»,
яка поєднує в собі ці дві форми регуляторів суспільного
життя. І ступінь зрілості даного суспільства надзвичайно
впливає на те, щоб в періоди соціальних криз
суспільство не знищувало бездумно і по–варварськи
вже існуючі форми людської окультуреності, як це дуже
часто відбувається в історії, а свідомо перетворити їх в
нові форми структури «влада – знання». Такий, власне,
«структуралістський» підхід М. Фуко до проблем
соціально–політичних революцій, соціального вибуху,
соціальної реформи, еволюції. Можливо, на практиці це
і означало б безкровне і конструктивне рішення багатьох
проблем соціальних революцій, якими так багата
сучасна історія.
Велика увага М. Фуко приділяє проблемі моральної
проблематики, техніці самовдосконалення і само
виховання особистості. У роботах «Використання
задоволеннями» і «Турбота про себе» він детально
аналізує теорію сексуальності, проводить думку про
здібності людини до саморефлексії і узгодженості з
громадськими обов’язками цієї, здавалося б, дуже
інтимної сфери буття.
На думку Фуко, нормативні практики, звернені
індивідом на самого себе, є не тільки фактором
дисципліни, а й фактором індивідуалізації особистості,
чинником формування особистого стилю життя, навіть
за умови роздробленості духовного середовища і
суспільної моралі.
З праць М. Фуко – «м’який» менеджмент – це
новітня «епісистема», яка тільки–но розпочинає
нагромадження своїх елементів, формує свій апарат
знань, відповідає викликам та потребам сучасного
суспільства, – суспільства знань, інформаційного,
віртуального, комунікаційного, гуманізаційного тощо.
Особистість у сучасному суспільстві та у суспільстві
«майбутнього» має бути культурно ідентифікованою,
освідченою, багато часу приділяти самовдоскона
ленню і самовихованню, формуватися незалежною,
власною позицією життя, сповідувати не жорсткий,
кровавий метод вирішення соціальних конфліктів
тощо.
Отже, в результаті аналізу фундаментальних
праць відомих французьких філософів–посмодерністів
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(Ж. Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр, Ж. Дельоз, М. Фуко), варто
стисло виокремити наступне.
Ж. Ліотар розмірковує щодо змін в соціальній
сучасній системі, адже виправлення неправильної
реалізації просвітницького проекту побудови єдиного
світу і завдання культури можливе лише за допомогою
кардинальної зміни сприйняття світу: переходу від
ієрархії, сприйняття множинності самостійних і рівно
правних елементів, що й пропагандує «м’який»
менеджмент.
Теорія Ж. Бодріяра якнайкраще відображає сучасні
тенденції розвитку суспільства: людина втратила
«облік людяності», замінивши його споживчими та
матеріалізованими предметами». В наш час настіль
ки бракує природності, натуральності, відмінності,
різноманітності, креативності, що в суспільстві
панують виключно «червоні ріки червоних океанів»
(Кім, Мобборн «Стратегія блакитних океанів»).
Кризова культура, як зазначає автор, потребує пере
ломного моменту, потребує заміни механістично–
бюрократичних радикальних «ричагів» управління на
дещо «віддалений», свободніший, творчий, гуманніший
підхід.
У контексті нашого дослідження основна ідея
Ж. Дельоза («Симулякр руйнує старий, звичний світ,
водночас будуючи новий, майбутній, пластичніший,
у якому опозиційність нормативності й аномалії буде
суттєво згладжена») тлумачиться як можливість для
проявлення нових тенденцій, так би мовити «створення
порядку із хаосу». Якщо ж симулякр з’явився в
нашому житті, то необхідно створювати реальні
речі орієнтуючись на думки, ідеї, форми, потреби та
бажання. Відповідно «м’який» менеджмент позиціонує
себе як новітня гнучка концепція розвитку суспільства,
з культурними, творчими, потужними інтелектуальними
знаннями.
Що ж, можна зробити висновки про те, що зі
зміною актуальних концепцій сучасності розвитку
суспільства невпинно змінюється і статус філософії:
постмодерністська «парадигма» філософії парадок
сально виявляється початком руйнування парадиг
мального способу мислення, шаблонного механізму
дій, тоталітарного та всеохоплюючого пресингу не
тільки в управлінні, а й в повсякденному житті.
Натомість, призиваючи до творчих концепцій, креа
тивних ідей, «істинних» речей, особистісних напра
цювань, цінується «м’якість» у відносинах, діалог
у взаємодії, інноваційність у створенні, доскональ
на обізнаність своєї справи, свобода у вчинках
тощо.
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«Soft» management in the postmodern:
an analysis of the works of French thinkers
The article studies the basic principles of «soft» management in the
work of contemporary French authors, scientists postmodern philosophy.
Purpose of the article– to investigate major work of French philosophers of
the postmodernists in terms of the need to introduce a mechanism of «soft»
management. The essence of developments such famous contemporary French
thinkers like Jean F. Lyotard, Jean Baudrillard, J. Deloaz, Foucault thus identified
characteristics of the «soft» management postmodern philosophy. with the change
of current concepts of modern society constantly changing and the status of
philosophy: postmodern «paradigm» philosophy paradoxically manifested start
destroying paradigmatic way of thinking pattern of the mechanism of action and
comprehensive totalitarian pressure not only in management but also in everyday
life.
Keywords: «soft» management philosophy modern, post–modern, post–modern
philosophy, modern trends in society, the French philosophers of the postmodernists,
present trends and more.
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Сучасний міф: проблема експлікації
Мета роботи. Розглядається проблема різносторонності поняття
«сучасний міф». Досліджуються фактори трансформації міфу в контексті
сучасної культури. Простежується взаємозв’язок міфу та масової свідомості,
зокрема в контексті масовості сучасного суспільства як його визначальної
характеристики. Методологія полягає в застосуванні порівняльно–історичного
методу вивчення проявів міфологічного мислення архаїки й сучасності
та індуктивному виведенні визначення сучасного міфу. Наукова новизна.
Визначається, що міф, утрачаючи сакральність і монополію на істинність у
суспільстві, стає основою для нових форм осягнення й освоєння світу. Але при
цьому під впливом реміфологізації він адаптується до нових умов. На основі
аналізу схожості та відмінності умов архаїчного та сучасного міфотворення
виділяються основні риси сучасного міфу: його масовість і мінливість.
Розглянуто прийоми адаптації міфологем до нових умов і підстави їх стійкості.
Висновки. На основі аналізу ключових рис сучасного міфу він визнається як
цілісне й актуальне пояснення світу, що сприймається емоційно–рефлективно
через масові факти і символи.
Ключові слова: міф, сучасна культура, масова свідомість, мас–медіа,
реміфологізація.

Поняття «міф» від перших його задокументованих
згадок і до сучасності набуло різноманітних значень. У
численних дослідженнях наголошується, що класичний
міф до теперішнього часу втратив свою силу. Отже,
виникає суперечність, оскільки те, що називається
рекламними, політичними, художніми міфами, спи
рається на сучасну дійсність і має величезний вплив на
масову свідомість. Як правило, ці культурні феномени
об’єднують доволі розмитим поняттям «сучасний міф».
Виникає потреба у комплексному аналізі сутності міфу і
визначенні, що таке сучасний міф.
Мета дослідження. У вітчизняній науці поши
рюється уявлення про міф як про важливий елемент
сучасної культури. Наявність таких термінів як
«політичний міф» або «рекламний міф», «авторська
міфологія» спонукає знову поставити питання:
«Що ж таке сучасний міф? Які його особливості?».
Цим детермінована мета статті – на основі аналізу
трансформацій міфу в контексті сучасної культури
здійснити експлікацію сучасного міфу.
Міф містить у собі систему знань, які пояснюють
властивості та генезис тих чи інших предметів,
істот і явищ. Він характеризується синкретизмом
фактичних і уявних, раціональних та ірраціональних
елементів.
Представник
первісного
суспільства
мислив себе виключно як частину світу, що повинна
коритися його законам. Первісний ритуал тут виступає
дійсним і дієвим способом взаємодії зі світом, а
міф – обґрунтуванням, чому саме він діє. Філософ і
культуролог Василь Пивоєв у роботі «Міфологічна
свідомість як спосіб освоєння світу» одну з важливих
функцій міфу вбачає у «наданні людського сенсу
хаосу»; міфологічна свідомість постає тут як «колек
тивне емоційно–рефлективне відображення результатів
освоєння світу», яке дозволяє людині адаптуватися до
природного і соціального середовища [9, с. 99].
Оперуючи архетипами – заснованими на досвіді
минулих поколінь базовими образами, міф задає
стереотипи – стійкі моделі уявлення, засновані на
некритичному сприйняття, та аксіотипи – ціннісні
орієнтації, якими керуються спільнота й окрема людина.
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Міф виробляє індивіда, який найповніше відображає
досвід і цінності суспільства. Міф надає сенсу,
розуміння і причетності до вічного та незмінного. За
словами філософа Феохарія Кессіді: «В міфі колективні
уявлення, почуття і переживання переважають над
індивідуальними, панують над ними. Панування міфу
означає безособовість, розчинення індивіда в первісному
колективі, родовій громаді». Для первісного мислення
життя визначалося належністю до племені та роду,
людина існувала як частина загалу, а не як конкретна
особа. За Мірча Еліаде, міф є універсальним архетипом
поведінки індивіда і соціуму в цілому. Він задає
зразок поведінки в колективі й довкіллі, що «дійсно
працює» [11].
Зміна міфу, відмова від нього можлива тільки в
разі значної, революційної, навіть катастрофічної
зміни життя колективу і середовища його життя.
Зазначимо, що коли іде мова про міф, який визначає
діяльність усього суспільства, як правило, мається на
увазі міфологія як система міфів. Адже суспільство в
масштабах країн і народів не є настільки однорідним,
щоб один міф у тому самому вигляді був універсальним
і прийнятним для всіх. Міф тут виступає радше як
прийняте беззастережно обширне знання, протилежність
раціонально осмисленому знанню–логосу.
Ускладнення соціальної структури, розширення
життєвого простору, розвиток технології створює
в природі людський світ, який з часом настільки
розростається, що протиставляється природі. Відповідно
первісний міф не може повноцінно пояснювати світ
і вступає у конфлікт з новим досвідом. Проте міф як
продукт емоційно–рефлективної діяльності, а не чистий
набір фактів та інструкцій, здатний слугувати моделлю
будь–якої реальності, створювати нову реальність і
включати її до універсуму.
Клод Леві–Стросс наголошував: «У міфі все може
бути; здається, що послідовність подій в ньому не
підкоряється правилам логіки і порушує закон при
чинності. Будь–який суб’єкт може мати тут будь–який
предикат, будь–які мислимі зв’язки можливі» [4, с. 239].
Надана міфом модель світу стає основою для
релігії та філософії. З істини самого по собі він стає
інструментом осягнення і донесення істини. Як пояснює
О. В. Калашнік, «відмінність міфу від релігії полягає в
тому, що він не визнає розходження між природним і
надприродним. Його зміст розігрується по–справжньому,
а його чудеса розглядаються як цілком реальні та
повсякденні речі» [1]. А. Ф. Лосєв зауважував, що міфи
«не містять в собі ніяких спеціально–філософських або
філософсько–метафізичних інтуїцій або вчень, хоча на
їх підставі виникали і можуть принципово виникнути
відповідні філософські конструкції» [5, с. 233].
На міфі та ритуалі засновуються також фольклор
і художня творчість. Примітно, що репрезентовані
ними моделі світоустрою часто виглядають для мас
прийнятними поряд із «офіційною» картиною світу
через порівняну простоту і символи, здатні викликати
сильні емоції. Ці символи іноді настільки яскраві, що
аналогічних їм не вдається відшукати в природі чи
насталому суспільстві. Міф часто використовується як
підсилювач цінностей. Міф дозволяє загострювати той
чи інший аспект цінності, гіперболізувати її, а отже,
виділяти її в особливий спосіб [2].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 121

Міф стає настільки родючим ґрунтом для
нових форм пізнання і творчості завдяки простим
інтерпретаційним кодам. Він може не містити жодних
алегорій чи прихованих сенсів, але саме простота схиляє
слухача до думки, що «справжні» значення слід шукати
через символічні натяки, імпліцитні сигнали [7, с. 30].
Тут проявляється інтертекстуальність, тобто вплив
тексту міфу на інші тексти. Його фрагменти, персонажі,
образи здатні проникати до інших міфів і художніх
творів. Завдяки цьому старим міфологемам надається
новий символічний зміст.
У відокремленому від природи людському світі
з часом виділяється ще один світ – світ технології.
Сучасна людина неповноцінна і нежиттєздатна поза
ним, як первісна людина поза племенем. Унаслідок
свого швидкого розвитку і почасти неочевидності
функціонування він постає так само загадковим і
від того потенційно небезпечним, як для первісної
людини ліс або пустеля. Тепер природа і суспільство
сприймаються за посередництвом технології. Світові
приписується вже не людський сенс, а технологічний.
До прикладу, ми навіть у буденному житті пояснюємо
свій поганий стан випромінюванням пристроїв, людину
називаємо «гвинтиком машини».
Більш того, технологія проникає в суспільство і
природу, інтегрує їхні частини в себе. Діяльність машин,
особливо електроніки, заснована на тих принципах, які
пересічній людині неможливо побачити. Зазначимо, що
технічна складність зазвичай поєднується з простотою
повсякденного використання через символи, піктограми,
наприклад, у побутовій техніці чи смартфонах. Тому
поводження з технікою часом є не тільки раціональним
використанням, але й ритуалом, повертаючи силу міфу.
Посередництво технології у відношенні між
людиною і довкіллям породжує особливе постмодерне
розуміння світу як умовності, симуляції. Сучасна
людина має справу не з предметною дійсністю як
такою, а зі симуляцією, розумовими конструкціями,
уявлюваним простором і асоціативними ландшафтами.
Стирається межа між вигаданими світами і реальною
дійсністю, різного роду технічні засоби (фото, відео,
лазерна світлотехніка, комп’ютерна графіка, анімація),
інформаційні
технології
ставлять
під
питання
традиційний поділ уявлюваного і дійсного та дозво
ляють створювати унікальний міфологічний простір [1].
Крім технології, сучасний світ вирізняється
феноменом масовості. Ніколи раніше соціальні групи
не перебували в комунікації на підставі стількох
факторів, а їхній культурний простір не містив стільки
інформації. Урбанізація і доступність комунікацій
різних типів не стільки стирають географічні, етнічні,
світоглядні межі, скільки переносять їх у віртуальний
простір знаків і символів. Їх кількість та інтерпретації
обмежені тільки ємністю носіїв інформації. Особливістю
сучасної міфотворчості багатьма визначається саме те,
що вона існує в умовах надлишку інформації. Замість
дотворювати картину світу, вона мусить вибирати з
простору знаків і текстів ті, з яких можливо вибудувати
чітку модель світоустрою. Мережі інтертекстуальних
значень інтегрують індивіда в культуру, а соціальна
функція інтертекстуальності передбачає насамперед
зрозумілість і доступність текстів. Комунікація за
посередництвом медіа тому й називається масовою,
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що
основана
на
засадах
інтертекстуальності–
загальнозрозумілості [7, с. 33].
Культуролог Марк Найдорф пише, що «масова»
людина – це тип людини, якій властиве структурно і
змістовно «масове» світоуявлення, взяте в її здатності
мотивувати відповідну – змістовно і структурно
«масову» – поведінку. Маючи можливість діяти на
свій розсуд, сучасна людина в більшості випадків
добровільно прагне до тих же самим цілей і способів
дії, які одночасно з нею вибирає безліч інших людей –
таких же, як і вона сама, і з тих самих міркувань
[6]. Сучасність можна охарактеризувати як «епоху
масовості». Як культурно–історична епоха вона
якісно відрізняється від Нового часу, Відродження
чи античності пануванням в ній масової культури.
«Застарілість» у ній визначається не так часом
виникнення чи терміном існування, як оцінкою поняття,
символу, сюжету за критерієм їх прийнятності для маси.
Тому можна почути, що твори минулих сторіч сучасні, а
вчорашні новини, ідеї, товари вже застаріли.
«Сучасне» ніщо не відображає так повно й
актуально як мас–медіа. Символічний простір медіа
акцентується на особливих, вибраних творцями новин
подіях і явищах. Виняткове, реальне чи подане як таке
зумисне, у мас–медіа формує медійний віртуальний
світ, що являє собою спрощену, але логічну в основних
параметрах схему світу. На її основі вибудовуються
цінності та задаються алгоритми поведінки, що ріднить
символічний простір медіа з міфом.
Сучасне суспільство утримує властиві йому образи
світу за допомогою маси текстів, яку безупинно
відтворює велика і всепроникна мережа засобів
тиражування загальнозначущої інформації, званих
«ЗМІ», або «мас–медіа». У цій картині світу багато що
не зовсім так, як «у житті». Якщо порівняти рекламні
товари або рекламні доходи – з тими, які поширені
в нашому живому оточенні, то неважко «відчути
різницю». Вивіска магазину second–hand «Товари з
Європи» не бентежить покупця: він знає, що мається
на увазі «справжня Європа», а не та, де він географічно
живе. Медійне життя «зірок», що складається в
основному з «появ на публіці» – шоу і презентацій,
перемежованих із медійними «скандалами», – має
мало спільного з працею й особистим життям артистів,
чиї персональні зусилля наповнюють існування цих
«зірок» [6].
Сучасним міфом нерідко називається ідеологія,
оскільки задає модель світу й організовує життя
людських спільнот за нею. Політичний міф визначається
з одного боку як ірраціональне, спрощене відображення
політичної реальності для мас, з іншого – як інструмент
досягнення політичних завдань, викривлену картину
світу, що є результатом раціональної діяльності [11].
За словами Клода Леві–Строса, «ніщо не нагадує
так міфологію, як політична ідеологія. Може бути,
в нашому сучасному суспільстві остання просто
замінила першу» [4, с. 242]. Такий міф спирається на
почуття, але доводить свою істинність новими дієвими
засобами: статистикою, науковою теорією, певними
загальновідомими фактами.
Ідеологія, як і міф, оперує не стільки конкретними
образами, скільки архетипічними символами, тому може
прийняти нові «ролі й декорації», якими пояснювати
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нову дійсність, часову, просторову чи будь–яку іншу.
Так, і ідеологія й міфологія, як правило, описує «історію
походження», «золотий вік», «час хаосу», «героя». Вони
«нанизуються» на головне (для конкретного періоду
і спільноти) звершення, роблячи його надреальним,
священним і позачасовим. «Якщо справедливе
твердження, що мета міфу – дати логічну модель для
вирішення якогось протиріччя, то ми будемо мати
теоретично нескінченне число шарів, причому кожен
буде дещо відрізнятися від попереднього. Значить,
зростання міфу безперервне, на відміну від його
структури, яка лишається уривчастою» [4, с. 265].
На відміну від багатьох архаїчних міфів,
ідеологічний міф не лише пояснює, чому світ є таким
зараз, але й описує, яким він буде в майбутньому.
Його відмінність від описів майбутнього в класичному
міфі полягає в тому, що він подає історію не як
цикл (майбутнє є поверненням до колишнього стану
«золотого віку»), а прямолінійний розвиток від гіршого
до кращого або спіраль – низку циклів, упродовж яких
відбувається загальний прогрес.
Як повна протилежність міфу традиційно подається
наука. Її опора на факт, теорію та експеримент
протиставляється образно–символічному (міфічному)
мисленню. Таку думку спростовує вже те, що всяке
дослідження перебуває на межі відомого і невідомого.
Тому воно мусить створювати уявний світ, де пояснити
невідоме через відоме. «По той бік» відомого немає
нічого певного, тільки вірогідність, гіпотеза. Виникаючи
через нестачу інформації, гіпотеза будується на
припущеннях, оперуючи символами [3, с. 191].
Аналізуючи міфопоетику і міфополітику, Людмила
Павлюк пише: «Сучасне міфотворення охоплює всі
сфери суспільного життя – наукову, ідеологічно–
політичну, художню – і виявляється особливо помітно
там, де ідеологічні (культурні) групи здійснюють
експансію в «маси», бажають впливати і панувати.
Ідеологія робить це за визначенням, наука – остільки,
оскільки в неї проникає ідеологія чи наскільки вона
сама створює ідеологію […]. Міф – це не тільки те, що з
раціонального погляду є напівправдою, перебільшенням,
випередженням подій. Це те, що з емоційного погляду
є правдою. Свідомо сприймач інформації прагне до
«об’єктивності», підсвідомо ж хоче емоційної правди, а
не логічної. Обслуговування такої суперечності гарантує
довге реінкарнаційне життя міфові, обіцяє тривалий
еволюційний процес міфотворення, міфоборства і
«міфоборства як міфотворення»» [8].
Наукова новизна. У роботі встановлено, що особ
ливість сучасної міфотворчості полягає в перенесенні
архаїчного світорозуміння на сучасні реалії. Процеси
реміфологізації стають культурною домінантою. Як
наслідок виникають неоміфи: міфи ідеології, реклами,
повсякденного життя. Виходячи з їх особливостей, через
порівняння з міфом архаїчним, пропонується власне
визначення сучасного міфу.
Висновки. Міф сучасності не тотожний архаїчному
вже тому, що існує поруч із раціонально–логічним
знанням. Але з нього він бере матеріал для побудови
власних образів і аргументів. Сучасне суспільство, тобто
складно структуроване, поділене на опозиції мирське/
священне, природне/цивілізоване, людське/машинне,
потребує відповідного міфу, який і можна називати
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сучасним. Він об’єднує розділений світ, роблячи його
зрозумілим і безпечним, спираючись на знання, які,
власне, і розділяють. Такий міф повинен володіти
всеохопністю як система знань, легкістю сприйняття як
беззастережне ірраціональне пояснення і мінливістю для
пояснення конкретного явища.
Отже, «сучасність» міфу визначає те, наскільки
ефективно він пояснює світ і організовує діяльність
людини мас згідно з цими поясненнями. Сучасний міф
можна визначити як цілісне й актуальне пояснення
світу, сприйняте емоційно–рефлективно через масові
факти і символи. Кожна епоха має свій «сучасний міф»,
але для XX–XXI сторіч визначальним є існування міфу в
умовах сумніву в його істинності, невпинної мінливості
світу; як наслідок, де– і реміфологізація стають не
кризою міфотворчості, а її повсякденними процесами.
Що єднає сучасний міф із міфом традиційним, це
віра в його істинність. Та навіть міф, у який не вірять,
утворює ґрунт для подальшого розвитку культури і, в
перспективі, появи нових міфів.
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Modern myth: a problem of explication
The purpose of work. The article develops a problem of the concept’s versatility
of «modern myth». It studies some transformation factors of myth in the context
of contemporary culture. The article traces the relation between myth and mass
consciousness, particularly in the context of mass character of the modern society
as its defining characteristic. The methodology consists in using a comparative–
historical method of studying the manifestations of mythological thinking of the
archaic period and modern inductive derivation and definition of modern myth.
Scientific novelty. We determined that myth becomes a basis for new forms of
comprehension and development of the world, by losing sacrality and a monopoly on
the truth in a society. But, herewith, under the influence of remythologization, it adapts
to the new conditions. By analyzing the similarities and differences of conditions of the
formation of archaic and modern mythmaking we can separate the major features of a
modern myth out: its mass character and changeability. We considered the techniques
of mythologems’ adaptation to the new conditions and grounds of its sustainability.
Conclusions. Based on the analysis of key features of contemporary myth, we define
it as an integral and relevant explanation of the world that is perceived through the
massive facts and symbols emotionally and reflectively.
Keywords: myth, modern culture, mass consciousness, mass media,
remythologization.
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Философские–и–экономические
измерения инновации
Исследование посвящено рассмотрению феномена «инновация» в
современном обществе страны. Инновация – новое, внедренное в деятельность,
явление (общество или экономику, право, политику, другую его подсистему) и
«работающее» в нем. Новации широко используются и эффективно «работают»
только в современном обществе, которое характеризуется нормальным
уровнем динамизма, то есть способности и стремления к инновациям.
Инновация связана с новацией двух видов: новацией, готовой к внедрению
и «работающей» новацией. Источниками инновации есть человеческий и
искусственный интеллект, знание. Целью исследования является определение
содержания инновации в современном обществе страны. Реализация цели
требует уточнения природы, сущности и основного источника инновации;
определения соотношения понятий «новое», «новация», «инновация»; выявление
типов и видов новации; определение философских и экономических измерений
инновации как основы современного общества страны. Главными методами,
использованными в исследовании, являются анализ, синтез, герменевтический,
феноменологический, прогнозирования, моделирования. Выводы: инновация –
это кардинально иное, внедряемое в культуро–социо–экономическую деятель
ность; основным источником инновации является интеллект человека,
создающий идеи, знания и практики; инновации обусловливают формирование
нового общества страны в форме интеллектуального или СМАРТ.
Ключевые слова: современное общество, новое, новация, инновация,
интеллект, знание, практики, измерения.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Развитие – это процесс изменений, которые могут
быть обусловлены разнообразными факторами, одним
из которых является новое, внедренное в деятельность,
явление (например, общество или экономику, право,
политику, другую его подсистему) и «работающее» в
нем. В качестве такого нового выступает материальный
и/или нематериальный продукты (идея, знание,
технология, вещь, техника, метод и другие). При этом
главное заключается не только и не столько в создании
нового, его выявлении, сколько в его умелом внедрении
в деятельность и успешном использовании в обществе
в целом или в одной из его подсистем. Превращение
нового в новацию, широкое внедрение новации в
развитие страны и эффективное ее использование (то
есть использование ее как «работающей» новации)
позволяет говорить об инновационном развитии
общества и его составляющих в форме, которую,
определяют именно основные факторы создания
и внедрения нового. Поэтому общей проблемой
является новационно–инновационное развитие страны.
Однако главная проблема, решаемая в нашей статье,
другая – философско–экономическое понимание инно
вации в условиях развития современной страны.
Ибо инновация – это одновременно и определяющий
признак, и основная причина успешности и совре
менности страны. Сама главная проблема актуализирует
тему представленной статьи.
Отдельные аспекты данной темы некоторые ученые
исследовали ранее, а некоторые и сегодня продолжают
их исследовать в разных отраслях знания – прежде
всего в философии (теоретической, практической,
социальной), праве, экономсоциологии, политической
экономии, экономике. При этом речь идет о таких
исследователях, как: Л. Антонюк, Ю. Бажал, П. Ещенко,
Л. Диденко, Л. Дротянко, В. Кондрашова–Диденко,
О. Пунченко, О. Чумак, О. Цыра (Украина); Р. Анжел,
У. Ч. Ким, Ю. Ковылин, Дж. Куинн, Р. Моборн, К. Пра
халад, Э. Фелпс, Г. Хамел, Р. Шелтон, Ю. Яковец
(зарубежные страны) и другие. Однако многие вопросы
(например, использование новых терминов, обнов
ление содержания существующих понятий, разработка
параметров–характеристик и/или измерения инноваций,
инновационного развития и многие другие) в рамках
главной проблемы так и остаются нерешенными.
Современные исследователи выделяют такие типы
инновации: 1) эндогенная и экзогенная (по факторам);
2) инкрементная, наполовину радикальная и радикаль
ная (по масштабам изменений); 3) инновация ценности,
технологическая инновация и инновация рыночного
первопроходчества (по сферам внедрения нового) и др.
Впрочем, авторские объяснения каждого типа инновации
отстают от практического схватывания самого феномена,
а также «запросов» на его разрабатывание в отдельных
секторах антроподеятельности, что не стимулирует
развитие человечества и прогресс отдельного человека.
Нерешенные названные и неназванные аспекты/
вопросы в области инновации еще больше усиливают
актуальность темы нашей статьи в условиях развития
современного общества страны.
Поэтому целью исследования является определение
содержания инновации в современном обществе
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страны. Реализация этой цели требует уточнения
природы, сущности и основного источника инновации;
определения соотношения понятий «новое», «новация»,
«инновация»; выявление типов и видов новации;
определения философских и экономических измерений
инновации как основы современного общества страны.
Главными методами, которые мы используем в нашем
исследовании, являются анализ, синтез, герменевтичес
кий, феноменологический, прогнозирования, моделиро
вания и другие.
Феномен «инновация» требует рассмотрения не
вообще, а в конкретном исследовательском поле,
которым в нашей статье выступает современное
общество страны в целом. В этом словосочетании
термин «современное» выполняет функциональную
роль уточняющего дополнения к основному термину –
общество страны. И при этом возникает вопрос: в
чем состоит сущность термина «современное» (и/
или «современность»)? Что означает современное
общество? Какая страна называется современной?
Эти вопросы на первый взгляд кажутся достаточно
простыми. Однако сегодня даже среди представителей
научного сообщества нет единого мнения относительно
понимания сущности и термина «общество», и термина
«современное». По нашему мнению, общество – это не
группа людей (как часто его понимают/определяют),
но система связей между людьми как участниками
производства в широком понимания этого слова, то
есть производства материального и нематериального
продуктов, а точнее – Акторно–сетевые связи. Поэтому
ядром общества страны является человек–Актор со
своими ценностями и способностями, но не экономика,
вокруг которой вращается все и современное общество
тоже, по утверждению многих экономистов и некоторых
экономсоциологов, социальных философов. Ибо, как
справедливо отмечает голландский профессор А. Кла
мер, экономика есть только частью общества страны и
мира в целом [1], а главное – она является инстру
ментом для создания всего самого лучшего [1], в том
числе современного общества и самого человека,
счастливого и довольного своей жизнедеятельностью.
Именно такой статус экономика должна иметь в совре
менном обществе и в жизнедеятельности современного
человека.
В обществе практически каждой страны мира
постоянно происходят изменения, причиной которых
являются периферийные и глубинные преобразования:
первые происходят в поверхностных слоях общества,
а вторые – в ее ядре. Результатом трансформирования
общества является ее новая форма (интеллектуально
ориентированная, интеллектуальная или СМАРТ),
а результатом глубинных преобразований – новый
интеллектономический тип общества. В названных
преобразованиях определяющая роль принадлежит
инновациям, нормальный уровень которых определяет
динамизм общества страны и всех его подсистем, а,
соответственно, и «современность» самого общества [2].
Поэтому общество «со значительным уровнем дина
мизма, то есть воли, способности и стремления к инно
вациям» и называется инновационно развивающимся
обществом, то есть «современным» [2]. Инновация,
инновационное развитие связано с новым. Новое: что
это такое? В чем его сущность? Как его определить?
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Каким способом его измерить? Создали новое – а что
дальше? Такие вопросы часто возникают в процессе
исследования взаимосвязи и взаимодействия нового
и общества страны, нового и экономики, нового и
человека. Ответы на указанные вопросы требуют чет
кого понимания сущности нового. Поэтому рассмотрим
сначала понятие «новое» и некоторые его проявления.
Новое, новация, инновация: их соотношение.
Термин «новое» используется для обозначения
продукта (ценность, идея, знание, технология, техника
и т. п.), созданного в процессе деятельности человека
и содержащего ранее неизвестные элементы. Новое
относительно: по истечении некоторого времени оно
становится старым, освобождая место для следующего
нового, более прогрессивного, то есть создающего
условия для усиления динамизма экономики, а, соответ
ственно, для создания возможностей процветания
человека, народа страны. В социо–экономической
деятельности одновременно могут «работать» и новое,
и старое. С появлением нового последнее не исчезает
сразу и полностью: Акторы продолжают использовать
его жизнеспособные элементы, которые сняты и
перенесены на следующий этап развития общества
страны, чтобы там они «работали» вместе с новым и/
или его отдельными элементами.
Термин «новое» очень близок по содержанию и
значению с терминами «новация» и «инновация». Эти
понятия имеют одну корневую основу (лат. novus –
новый). Однако они не являются тождественными. Их
различие в движении: новое более статично, а новация
и инновация – динамичны (первое более динамично, а
второе менее). Новое после создания может длительное
время (если не всегда) находиться в состоянии покоя:
его никуда не внедряют и не используют ни в каком
виде деятельности, а, соответственно, оно никогда не
создаст иного и/или выгоды для человека. Но новое
может (и должно) использоваться человеком в процессе
деятельности и приносить ему и народу страны пользу –
материальную
и/или
нематериальную.
Впрочем,
чтобы новое превратилось в «работающую» новацию,
сначала необходимо ее внедрить в определенный
заранее вид деятельности или общество в целом. Для
обозначения данного процесса используют термин
«инновация», поскольку инновация (лат. innovāre)
является внедрением нового в какой–либо процесс.
Однако созданное новое необходимо подготовить
к внедрению в деятельность. На этом этапе новое
обретает иную форму – форму новации. Такую
новацию уже можно внедрять в деятельность. Сам
процесс внедрения новации сложный: технически и
технологически, интеллектуально и эмоционально.
Он требует формирования команды профессионалов,
способных осуществлять внедрение нового. Поэтому
на данном этапе главное – это Акторы, реализующие
данный проект. В процессе внедрения новации
Акторы должны создать и условия для превращения
ее в «работающую», создающую ожидаемый эффект –
культурный, социальный, экономический. «Работающая»
новация – это новое, но уже внедренное в деятельность.
Ее главная задача – создавать иные ценности для
обеспечения социо–культуро–экономического процве
тания современного общества страны и человека. «Рабо
тающая» новация практически нарушает привычный
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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образ жизни и способ действий Акторов, влечет за
собой немалый (а иногда слишком большой) риск [3].
Данный риск обусловлен многими факторами: качеством
нового и уровнем готовности новации к внедрению,
целесообразностью внедрения новации в данное время,
в данной ситуации [4] развития современного общества
страны и/или экономики, уровнем интеллектуального
развития Акторов, реализующих проект и другими.
Поэтому новационно–инновационный процесс требует
эффективного управления.
Таким образом, термины «новое», «новация»
и «инновация» взаимосвязаны, но не являются
синонимами. «Инновация» – это синтезирующее
понятие, поскольку одновременно удерживает в себе
сразу два феномена – «новое» и новацию как новое,
готовое к внедрению. От уровня такой готовности
зависит успешность внедрения нового в деятельность
и превращение новации в «работающую». Таким
образом, готовая к внедрению новация есть условием–
основой инновации («ин» + «новация»), а «работающая»
новация – результатом. Новация как основа инновации
выполняет пассивную роль, поскольку она бездействует
(то есть в процессе ее внедрения действуют Акторы),
новация как результат выполняет активную роль,
ибо она сама действует и поэтому приобретает иную
форму – «работающей» новации.
Таким образом, инновация в современном обще
стве – это внедренный в производство продукт, метод,
содержащий в себе ранее неизвестные, неведомые
элементы. Целью его внедрения является создание
новой ценности для человека и общества страны
в целом, а также комфортизирование условий его
жизнедеятельности для дальнейшей результативности.
Сами термины «новое» и «инновация» известны
давно. Термин «инновация» начали широко исполь
зовать в научной деятельности экономисты. Так,
австрийский исследователь Й. Шумпетер рассматривал
инновацию в своей теории предпринимательства. Он
понимал под инновацией коммерциализацию всех
новых комбинаций, базированных на использовании
новых материалов и компонентов, на внедрении
новых процессов и форм, на выявлении новых
рынков [5]. Изменения в технологии ученый называет
изобретениями, а изменения вместе с предприни
мательской деятельностью – инновациями. Инновация,
по определению американского исследователя Э. Род
жерса, это «идея, практика или объект, которые индивид
или другой субъект внедрения воспринимает как новые»
[6], а, по мнению другого американского ученого
Э. Фелпса – это «новый метод, или новый продукт,
который становится новой практикой в какой–то части
мира» [2] и/или общества страны.
Исследователи объясняют инновации разными
факторами: эндогенным, экзогенным и другими. Так,
Й. Шумпетер утверждал, что инновации должны или
объясняться некоторым эндогенным фактором, или
быть отнесены к области беспричинных явлений.
Он доказал, что креативный и свободно мыслящий
предприниматель – источник инновации; агент перемен,
чьи новые комбинации вносят в экономическую
жизнь турбулентность [5]. Современные экономисты
по–разному воспринимают данный подход. Одни
его не разделяют, поскольку инновация как продукт
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творческой деятельности предпринимателя не может
воспроизводиться на постоянной основе: один и тот
же человек не является пожизненно предпринимателем
в данной сфере экономики или общества страны; а
другие (особенно сторонники новой теории роста) –
аргументировано доказывают, что инновация может
воспроизводиться эндогенным путем: через шаблоны
и рецепты, которые составляют основу инновации
[7]. Однако, как отмечают Ч. Ким и Р. Моборн,
«понимания этих шаблонов и рецептов» постоянно
не хватает, а без этого «знания и идеи не могут быть
запущены в действие для создания инновации» [8].
По нашему мнению, инновация и ее воспроизводство
на постоянной основе непосредственно связаны с
Актором как участником культуро–социо–экономи
ческой деятельности. Такой Актор должен быть
интеллектуально развитым. Ибо для создания нового
и для инновации необходимы другие идеи и знания
(отличающиеся от существующих), которые создает
интеллект человека. Для этого требуется эффективная
система
образования,
ориентированная
не
на
запоминание и воспроизведение уже давно известного
(и скорее ненужного), а на создание и созидание
нового через формирование нестандартного мышления.
При этом важно подчеркнуть, что современное
общество и экономика страны должны развиваться в
интеллектуальной форме (лучше в форме СМАРТ).
Философское рассмотрение терминов «новое»,
«новация», «инновация» связано с многоуровневостью
понимания самих феноменов, параметрами истол
кования каждого из них, а также относительностью.
Последнее является очевидным, поскольку «новое»
всегда необходимо оценивать (и на этапе идееформи
рования, и на этапе реализации, и на этапе внедрения)
{аксиологическое измерение}. Возможности к идеефор
мированию существуют у каждого субъекта, только
не все они будут «квалифицированы» в качестве
новых и новаций {когнитивное измерение}. Актор
является двойственным элементом – он и носитель
возможности идееформирования, и потенциальный
обосновывающий сущность необходимости самой идеи,
а также ее привнесения {онтологическое измерение}.
Субъекты формируют идеи, которые меняют будущее
через новые тенденции {футурологическое измерение}.
Многоуровневость понимания исследуемых феноменов
задают сами субъекты на всех этапах: Актор (появления
замысла, формирование идеи, I обоснование идеи);
тематическое сообщество I (II обоснование идеи,
критика коллегами и представителями предыдущего
поколения); Актор (отказ от идеи или (до–) перера
батывание идеи, желаемое–сообществом–обоснование
идеи); тематическое сообщество I (критика коллегами
и представителями предыдущего поколения); Актор
(возврат к I обоснованию идеи и его улучшение, идея
II); тематическое сообщество II (принятие идеи II,
предложения к возможной реализации с незначительным
корректированием); инвестор («сопровождение идеи II»
и ее реализация); предприятие (материализация идеи II,
продуктораспространение); потребитель (использование
продукта,
который
является
материализованной
идеей II) и т.д. Философское понимание указанных
феноменов основано на комплексном рассмотрении
индивидуально–авторского видения нового и новации,
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привнесения изменений в инновацию (–и), а также
мировоззренческие основания действия Актора (–ов)
(ценностные ориентиры, принципы и др.), нормирование
этих
действий,
упреждение
негативных
и/или
вредных/небезопасных результатов своих разработок,
предвиденье последствий от идеевоплощения и
продуктораспространения. Открытость, толерантность
и коммуникабельность Актора могут способствовать
в равной степени быстрому достижению его новатив
ных целей и их притормаживанию (согласно господ
ствующим трендам в сообществе и/или влиятельности
отдельных субъектов).
Экономические измерения инновации во многих
исследовательских текстах сведены к нескольким пара
метрам: выгоды (в основном к быстрой–моментной
прибыли); полезности (применяемости в максимально
широком поле/сфере); минимального риска (отно
сительно затрат на производство и внедрение);
ресурсооткрытости (доступ к сырьевым факторам);
антроповключенности (использование способностей–
умений–знаний–опыта Акторов относительно выбора
оптимальных технологий ресурсоприменения для даль
нейшего создания продукта с низкой материалоем
костью); рентабельности (выгодное безубыточное
инвестирование); продуктивности и эффективности
(относительно «платформы товаров») и др. Подобные
истолкования парадоксальны, ибо, с одной стороны,
весьма узко трактуют сам феномен инновации через
сведение к отдельным в основном производственным
параметрам; с другой же стороны, они являются
нечеткими, ибо «размывают» границы продуктосоздания
на разных этапах (от материализации идеи до готового
продукта и его распространения).
Выводы: инновация – это кардинально иное,
внедряемое в культуро–социо–экономическую деятель
ность; инновация имеет определяющее значение в
развитии современного общества и экономики страны;
главным источником инновации является интеллект
человека, создающий идеи, знания и практики; инно
вации обусловливают формирование нового общества
страны в форме интеллектуального или СМАРТ;
Актор является единственным носителем идеи,
которому необходима помощь (морально–духовная,
идее–корректирующая, финансовая и др.) для дальней
шего ее воплощения и распространения на благо всего
человечества.
Перспективы дальнейших исследований предложен
ной темы могут коснуться детализирования измерений
инновации, ее сущностных характеристики через
ситуативно–сегментное рассмотрение и т.п.
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Philosophical–and–economic dimensions of innovation
An innovation is a new phenomenon added through activity into society or
economy, law, politics or other subsystems. A novation is extensively used and
effectively «work» only in a modern society with a considerable degree of dynamism.
The last means the will and the capacity and aspiration to innovate. A modern society
is an innovative one. An innovation is linked with a novation of two types as a new one,
which is ready to be implemented in a particular activity, and as a second one, which
already «worked» after implementing. The sources of an innovation are a human and
artificial intelligence, and knowledge as a creature of their own. The purpose of the
research is to define an innovation in a modern society. We follow the procedures
of analysis, synthesis, hermeneutical, phenomenological, etc. Conclusions: an
innovation – is a new one, which is implemented to a particular kind of activity;
the main sources of innovation are a creative human’s intelligence, knowledge and
practices; only modern society can be developed innovatively in an intellectual
manner or in a SMART form; an innovation is an important factor in providing a
cultural–socio–economic flourishing for a human and for a country in general.
Keywords: modern society, new, novation, innovation, intelligence, knowledge,
practices, dimensions.

Діденко Л. В., кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії гуманітарних наук,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
(Україна, Київ), DidenkoLarysa@gmail.com
Кондрашова–Діденко В. І., кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії, макро– і мікроекономіки,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
(Україна, Київ), kondrashova.didenko@gmail.com
Філософські–і–економічні виміри інновації
Дослідження присвячено розгляду феномена «інновація» в сучасному
суспільстві країни. Інновація – нове, впроваджене у діяльність, явище
(суспільство або економіку, право, політику, іншу його підсистему) і «те,
яке працює» в ньому. Новації широко використовуються та ефективно
«працюють» тільки в сучасному суспільстві, що характеризується нормальним
рівнем динамізму, тобто має спроможності і прагнення до інновацій. Інновація
пов’язана із новацією двох видів: новацією, готовою до впровадження і
новацією, «яка працює». Джерелами інновації є людський та штучний
інтелект, знання. Ціллю дослідження постає визначення змісту інновації в
сучасному суспільстві країни. Реалізування цілі потребує уточнення природи,
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сутності та основного джерела інновації; визначення співвідношення понять
«нове», «новація», «інновація»; виявлення типів і видів «новації»; визначення
філософських та економічних вимірів інновації як основи сучасного суспільства
країни. Головними методами, використаними в дослідженні, є аналіз, синтез,
герменевтичний, феноменологічний, прогнозування, моделювання. Висновки:
інновація – це кардинально інше впроваджуване в культуро–соціо–економічну
діяльність; основним джерелом інновації є інтелект людини, що створює ідеї,
знання і практики; інновації зумовлюють формування нового суспільства країни
у формі інтелектуального або СМАРТ.
Ключові слова: сучасне суспільство, нове, новація, інновація, інтелект,
знання, практики, виміри.
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Соціально–філософське осмислення
некерованості: проблема розвитку
української територіальної громади
Метою даної статті виступає вирішення проблеми некерованості
територіальної громади. Застосовано методи аналізу, моделювання,
системний підхід. З’ясовано, що стратегії побудовані на потребах, можуть
гарантувати лише виживання, ніколи не призведуть до серйозних змін, або
розвитку громади. Альтернативою є розвиток, заснований на здібностях,
навичках і ресурсах населення громади. Її істотний розвиток можливий лише
за умови, що самі члени місцевого співтовариства усвідомлюють необхідність
інвестувати в себе і своє співтовариство. Автор обґрунтував, що вирішенням
поставленої проблеми є побудова Мережево–територіальної системи
соціального управління. В її рамках буде відбуватись обмін інформацією та
технологіями між різними громадами, гармонізується діяльність окремих
активістів, громадських організацій, аніматорів, соціальних педагогів. За
рахунок зміни управлінської структури та наповнення її новим змістом буде
знищено відрив системи соціального управління від нагальних питань локальних
громад, з’являться можливості для всебічного розгортання потенціалу окремої
особистості.
Ключові слова: некерованість, територіальна громада, потенціал,
анімація.

Після виходу книги «Чорний лебідь. Під знаком
непередбачуваності» Н. Талеба у 2007 р. проблема
некерованості перетворилася на одну з найбільш
дискутованих в ЗМІ, політичних та бізнесових колах,
експертному середовищі. Однак в сфері соціальної
філософії вона залишається маловивченою, хоча
поступово привертає до себе все більшу увагу. Перед
людством в ХХІ ст. постало чимало серйозних викликів:
економічні кризи, вичерпування невідновлюваних
ресурсів, загострення екологічної ситуації, збільшення
кількості локальних збройних конфліктів. Однією з
найактуальніших проблем сьогодення виступає пошук
можливостей для розвитку локальних громад, оскільки
більшість людства живе саме в них.
Більш або менш детально філософський зріз
проблеми некерованості було діагностовано в дослід
женнях таких вчених минулих віків, як Конфуцій,
Сократ, Платон, Аристотель, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс,
Г. Гегель, К. Маркс, О. Шпенглер, К. фон Клаузевіц,
Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, А. Тойнбі, А. Файоль,
А. Маслоу, П. Ф. Друкер, К. Ясперс, А. Швейцер,
А. Грамши, П. Сорокін, К. Поппер, Н. Вінер, Т. Парсонс,
Р. Мертон, М. Гайдеггер, Ж. Бодрійяр. Чималу
увагу різним аспектам досліджуваного феномену
приділили російські вчені: О. Богданов, В. С. Дієв,
Д. Аршакян, О. С. Ахієзер, К. В. Султанов, О. С. Шаров,
Р. А. Мірзоян, В. М. Губко, В. М. Розін, О. О. Воронін.
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Серед відомих зарубіжних мислителів сучасності,
у працях яких досліджуються окремі сторони
некерованості, можна назвати Р. Акоффа, І. Прігожина,
Е. Тоффлера, С. Янга, М. І. Хілл’ярда, Е. Деверела,
У. Демінга, Я. Зондерквіста. Окремі аспекти феномена
некерованості розглядались у роботах ряду українських
дослідників: А. І. Уйомова, Б. В. Плесского,
О. І. Соскіна, В. П. Соломія, А. Ю. Микітенця,
П. І. Надолішнього, М. С. Солодкої, В. І. Шарія.
Конкретизовано проблеми виникнення кризових явищ в
суспільствах різного типу і пов’язаних з ними проявів
некерованості дослідив П. В. Кухта. На наростання
некерованості сучасного суспільства споживацького
типу вказує серед інших українських дослідників
Т. О. Чистіліна [1, с. 45–46]. С. В. Пролеєв висловив
думку, що кризові явища соціально–економічної
системи є проявом набагато масштабнішого явища –
глибокої цивілізаційної кризи, яка детермінована
специфічним шляхом історичного розвитку Заходу [2,
с. 33]. В. Є. Шедяков пов’язав проблему наростання
некерованості з переходом до постмодерну, коли зникає
опора на звичні ресурсні і методологічні бази. Ковзаючі
поєднання хаосу і порядку дарують все нові комбінації
станів і діапазони можливостей і ризиків [3, с. 148–149].
Філософських аспектів розвитку місцевих громад
торкались Б. В. Авер’янов, В. М. Князєв, А. Ф. Колодій,
О. М. Штирьов, М. О. Баймуратов, А. В. Решетніченко,
Ю. П. Сурмін, М. П. Бутко, О. А. Грішнова,
Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов,
Т. А. Заяць, В. В. Дергачова. В. С. Ткаченко в своїй
праці дійшов висновку, що механізми досягнення
позитивних результатів в громаді, спираються на
громадську активність і соціальні зв’язки, однак мають
складну структуру і передбачають використання внут
рішнього територіальної громади, у тому числі її
соціального капіталу [4, с. 220]. В. С. Сосуновський
подав досить ємне визначення основних характеристик
локальної громади. Вчений виділив: чітко окреслену
територію; інтереси, традиції та особливості публічного
і приватного життя [5, с. 131].
Метою статті є дослідження проблеми некеро
ваності територіальної громади. Проблема некерова
ності є маловивченою, важливою і фундаментальною
науковою проблемою. Фактично в науковій літературі
відсутні чітке визначення некерованості, її характе
ристики та генезис.
Постановка проблеми. В Україні поки що не існує
продуманої концепції місцевого самоврядування,
чітко не визначені права місцевої громади та органів
місцевого самоврядування. В більшості європейських
країн світу податок на землю в структурі доходів
місцевого самоврядування складає 60%, в Японії – 70%,
тоді як в Україні – лише 12% [6, с. 62–64]. Хибним
шляхом розвитку громади є відмова від всебічного
розгортання її потенціалу на користь перманентного
пошуку зовнішньої допомоги. Адже, спрямування
ресурсів на потреби призводить до панування думки, що
тільки зовнішні експерти та інституції можуть надавати
допомогу. В такий спосіб стосунки між членами
громади стають не такими важливими, розриваються
зв’язки між сусідами, через які надавалась підтримка,
вирішувались проблеми. Натомість важливими стають
стосунки з експертом, соціальним працівником, лікарем

110

Гілея

і т.д. У такій ситуації громади все більше впадають у
залежність від зовнішнього фінансування, з’являється
ефект накопичення витків залежності, тому що для
поновлення фінансування, проблеми громади кожного
року мають поглиблюватись. Стратегії побудовані на
потребах, можуть гарантувати лише виживання, вони
ніколи не приведуть до серйозних змін, або розвитку
громади. Альтернативний шлях дуже простий, він
веде до розвитку політики і діяльності, що ґрунтується
на здібностях, навичках і ресурсах активних людей
громади. Істотний розвиток громади можливий лише
за умови, що самі члени місцевого співтовариства
усвідомлюють необхідність інвестувати в себе, а також в
справу відродження громади [7, с. 14–20].
З точки зору соціальної еволюції, розвиток локальної
форми співжиття, якою виступає територіальна громада,
можна вважати процесом коеволюції. Сучасна громада,
так само як і сучасне суспільство, розгортається на
основі інформаційних ресурсів, за внутрішньою логікою
свого розвитку стає все в більшій мірі суспільством
можливостей. Системна методологія доводить, що за
рахунок зміни кількості і відношень елементів системи,
соціум може зробити значний ривок у своєму розвитку.
Коли кількість можливих зв’язків між та багатосторонні
дії між елементами зростають, то відбувається
розширення можливостей окремих елементів даної
системи. М. Н. Епштейн з цього приводу висловився
так: «У міру розвитку цивілізації на одну одиницю
реальності припадає все більше можливостей. У цьому
і полягає трансцендентна сторона прогресу, яка зазвичай
затуляється його практичною стороною» [8, с. 239].
Каталізатором процесу розвитку територіальних
громад може виступити анімація. Слово анімація має
давньоримське походження (anima (з лат. душа), animatio
(з лат. одухотвореність)). Через анімаційну діяльність
відбувається соціалізація, як засвоєння соціального
досвіду; адаптація членів громади; комунікація між
ними та їх організаціями; реконструкція структури
спільноти. Анімація також передбачає створення
педагогічно організованого середовища. Таким чином,
соціокультурна
анімація
виявляє
консолідуючий
характер, пожвавлюючи взаємовідносини між індивідом
і соціальною групою. Дана діяльність здатна змінювати
поведінку у міжособистісних і колективних відносинах.
Як соціокультурна практика, вона активізує творчий
потенціал особистості для успішного подолання
різноманітних проблем [9, с. 241–244].
Пріоритети соціальної роботи, яка на нашу думку
різновидом
активізації
багатосторонніх
зв’язків
в системі соціального управління територіальної
громади, були перелічені і детально проаналізовані
В. В. Буяшенко: 1) підтримання і поліпшення
якості життя, збереження середовища, утримання в
належному порядку загальної власності, озеленення,
робота з дітьми та молоддю тощо; 2) визначення
лідерів, які володіють навичками громадської роботи
і здатні повести за собою інших людей, щоб відстояти
інтереси своєї спільноти; 3) визначення бажаного
майбутнього своєї спільноти, вплив на політику
місцевої адміністрації щодо рішень, які є важливими
для життя місцевої спільноти; 4) задоволення потреб
різних категорій членів своєї спільноти і попередження
конфліктів інтересів серед них; 5) наявність ініціативної
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групи, яка налагоджує конструктивні взаємостосунки з
усіма життєзабезпечуючими службами (комунальними,
освітніми, медичними тощо) на території місцевої
спільноти.
Однією з альтернатив існуючим системам соціаль
ного управління, на нашу думку, може виступати
Мережево–територіальна концепція соціального управ
ління (МТКСУ). Вона ґрунтується на припущенні,
що в недалекому майбутньому екологічна криза,
забруднення навколишнього середовища, економічні
негаразди та необхідність задоволення матеріальних і
духовних потреб людства серед суб’єктів соціального
управління на перший план вийдуть територіальні
громади. Розповсюдження інформаційних технологій
дозволить територіальним громадам побудувати досить
стійку і ефективну систему соціального управління. У
порівнянні з відомою концепцією політичної системи
американсько–канадського політолога Д. Істона МТКСУ
має дві основні переваги: 1) підвищення оперативністю
за рахунок взаємодії між членами громади і межеревими
децентралізованими «входами» (для збору вимог);
2) зростання ефективності роботи «чорного ящика»,
або центру прийняття рішень в результаті залучення
окремих ініціативних членів громади, експертів, аніма
торів.
Як доводить проведений нами аналіз, мережевий
принцип побудови локальної спільноти є найбільш
оптимальним для розгортання великої кількості
можливостей окремих індивідів та соціальних структур.
В той же час, процеси самоорганізації в такій громаді
можуть бути прискорені і відповідними законодавчими
та адміністративними кроками держави. М. Н. Епштейн
стверджує: «Потенціація – це і є методологія бажання як
ексцесу і трансгресії. Завдання теорії – не утилізувати, а
потенціювати твір, т. є. не скорочувати, а множити його
змістовні можливості» [8, с. 208].
Висновки. Територіальні громади під тиском
викликів інформаційного суспільства та глобалізації
вимушені усвідомлювати свою роль суб’єкта соціаль
ного управління. Які ж можливості для подолання
некерованості в них виникають? Спробуємо охарак
теризувати найбільш конструктивні: 1) для того щоб
провадити ефективну соціально–економічну політику
доцільно об’єднувати декілька територіальних громад
в своєрідну інформаційну мережу, всередині якої буде
відбуватись обмін технологіями, науковими досягнен
нями та інформацією; 2) з метою координації власної
діяльності територіальним громадам доведеться ство
рити аналітичні центри, однією з функцій яких повинна
бути розробка технологій соціального управління в
нових, кризових умовах; 3) впроваджувати технологію
соціального керування мають не тільки органи місцевого
самоврядування, а й ініціативні групи, аніматори
територіальної громади та різноманітні громадські
організації; 4) на основі зібраної інформації експерти
будуть формувати уточнення для аналітичних центрів,
що займатимуться розробкою необхідних мір. Подібна
структура МТКСУ дозволить вирішити чимало проблем:
1) знищено буде відрив системи соціального управління
від нагальних питань місцевих громад; 2) виникнуть
можливості для відтворення необхідного для виживання
людства модального типу особистості – інноватора.
Проблеми практичного впровадження мережево–
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територіальної системи соціального управління локаль
ною громадою, дослідження розгортання можливо
стей особистості в ній є перспективним напрямком
соціально–філософських досліджень.
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The purpose of this article is to solve the problem of ungovernability of the local
community. Methods of analysis, modelling, system approach are applied. It is found
out that strategies based on needs can guarantee only survival, but will never lead to
serious changes or development of community. An alternative way to the development
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Дитяча та підліткова агресія
як об’єкт освітнього впливу:
спроба філософської концептуалізації
Розглядаються освітні стратегій дошкільної та шкільної освіти,
спрямовані на упередження та подолання агресивності учнів. В Україні
декларується потреба у вихованні толерантної, гуманістично–орієнтованої
особистості, що виступає одним із фундаментальних принципів освіти для
дітей та підлітків, проте самі процеси упередження агресивності сповнені
колізій. Освітні стратегії мають на теоретично обґрунтованому рівні
поєднувати можливості низки теорій упередження та подолання агресивності
(теорія контролю, катарсису тощо), враховувати широкий спектр чинників
актуалізації агресивних інтенцій у дітей та підлітків (психологічні, фізіологічні,
культурно–релігійні тощо) аби мати ефективний характер в умовах складної
сучасної соціокультурної динаміки.
Ключові слова: агресія, агресивність, дошкільна освіта, шкільна освіта,
упередження агресивності, подолання агресивності.

На початку третього тисячоліття все більш
активного характеру набувають процеси утвердження
глобальної цивілізації. Динаміка та, взагалі, успішність
утвердження зазначеного нового типу планетарного
світового порядку, перебувають у прямій залежності від
відповіді на запитання, чи здатне буде це суспільство
існувати на засадах плідної співпраці, чи здатне воно
буде конструктивно долати логічні колізії взаємодії
між різними державами та релігіями, чи постане
толерантність та прагнення до діалогу імперативом
міжкультурної взаємодії тощо?
В умовах зазначених викликів, на кожну особистість
покладається відповідальність бути активним суб’єктом
утвердження зазначених аксіологічних пріоритетів
цивілізаційного розвитку. Особливе місце у зазначених
процесах логічно виділяється сучасній молоді, яка
виступатиме рушійною силою соціокультурних пере
творень найближчих кількох десятиліть. Відповідно
до цієї логіки, на систему освіти покладаються великі
сподівання щодо утвердження ідеалів неагресивної
міжособистісної взаємодії, виховання дітей та підлітків
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в гуманістичному руслі, транслювання принципів
консенсусу та відкритості у комунікативних стратегіях.
Саме на дослідження можливостей дошкільної
та шкільної освіти в упередженні утвердження агре
сивності особистості й спрямоване наше дослідження.
При цьому, здійснити аналітику викликів сучасної
соціокультурної динаміки із притаманними їй високими
рівнями непередбачуваності, колізій та агресив
ності, а також оцінити можливості різних освітніх
стратегій щодо їх мінімізації та упередження, буде
доречно, застосувавши методологічний потенціал
соціальної філософії та філософії освіти: «Філософія
як теорія і методологія освіти має розгорнути
категоріально узгодженим чином зміст і сенс «духу
епохи», яка наближається. Вона має розкрити й
делегувати його в освіту і саме на цій основі змінити
її (освіти) ідеологію... Філософія освіти, як її теорія
і методологія, розгортає освітній процес до рівня
всезагальності розуміння людини і людяності, гуманізму
і фундаментальних цінностей, за якими – історія,
сьогодення і майбутнє» [7, с. 18–19].
Відповідно до заявленої вище логіки, доречно
буде розпочати із аналізу евристичного потенціалу
дошкільної освіти. Намагаючись дослідити філософські
виміри дошкільного освітнього впливу на агресивність
особистості, вважаємо за доцільне звернутись до
законодавчої бази у галузі дошкільного виховання. На
нашу думку, це дозволить прояснити, чи розуміється
потреба у мінімізації агресивності підростаючого
покоління в якості одного із фундаментальних завдань
дошкільної освіти та виховання. У зазначеному плані
плідним виглядає звернення до Закону України «Про
дошкільну освіту».
Стаття 4 зазначеного закону містить наступні
положення: дошкільна освіта – цілісний процес,
спрямований на забезпечення різнобічного розвитку
дитини дошкільного віку відповідно до її задатків,
нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та
фізичних особливостей, культурних потреб; формування
у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття
нею життєвого соціального досвіду [2]. У цій же статті,
наголошується, що дошкільний вік – базовий етап
фізичного, психологічного та соціального становлення
особистості дитини [2]. Стаття 6 декларує принципи
дошкільної освіти, серед яких, зокрема, рівність умов
для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань,
різнобічного розвитку кожної дитини; єдність розвитку,
виховання, навчання і оздоровлення дітей; єдність
виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального
закладу; особистісно–орієнтований підхід до розвитку
особистості дитини; демократизація та гуманізація
педагогічного процесу тощо [2].
Отже, на декларативному рівні, дошкільна освіта
чи не в першу чергу розуміється в якості інструменту
розбудови дитячого світогляду із неагресивними
ціннісними орієнтаціями, саме вона має поставати
середовищем соціалізації, у якому дитина би засвоювала
моделі поведінки, орієнтовані на ненасильницьке,
неагресивне зняття життєвих протиріч. Цей підхід
гармонійно вписується у загальносвітову тенденцію до
демократизації соціальних інститутів, що створювало
би сприятливі можливості для самореалізації та само
актуалізації особистості як вимог суспільства на
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сучасному етапі розвитку. Дійсно, постіндустріальне
суспільство ще більше покращує умови існування
людини, вони почувають себе захищеними в
соціальному плані, а в суспільстві відбувається зсув від
цінностей виживання до цінностей самовираження, який
виражається емансипацією від влади та авторитетів [3,
с. 52].
Відомі дослідники процесів трансформації цін
нісних пріоритетів сучасного людства Р. Інглхарт та
К. Вельцель, стверджують, що сучасна доба утверд
жується, в тому числі, шляхом створення сприятливих
можливостей для реалізації життєвих стратегій саме у
неагресивний, демократичний спосіб: «Свобода вибору
та емансипація стали лейтмотивом в усіх сферах
життя, від політики до виховання дітей, відносин між
статями, мотивації до праці, релігійної орієнтації та
громадянської активності. Ствердження цінностей само
вираження та свободи вибору створює вельми сприят
ливі об’єктивні умови, що дозволяють прагненням усіх
людей до незалежності грати пріоритетну роль. Поворот
до свободи вибору веде до надзвичайно важливих
наслідків, оскільки супроводжується вимогами щодо
розширення прав та можливості жінок, підвищенні
«чуйності» еліт, дієвості громадянських і політичних
свобод та демократизації інститутів [3, с. 78].
Акцентувавши увагу на тенденції до демократизації
в усіх сферах буття суспільства, вважаємо за доцільне
звернутись до ролі сім’ї у становленні неагресивних
орієнтацій дитини дошкільного віку. Стаття 8 згаду
ваного вже нами Закону України «Про дошкільну
освіту» окреслює роль сім’ї у дошкільній освіті,
наголошуючи на тому, що відвідування дитиною
дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю
від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в
родинному колі, а самі батьки несуть відповідальність
перед суспільством і державою за розвиток, виховання і
навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я,
людської гідності [2]. Разом із тим, в українських
реаліях система дошкільної освіти залишається «один
на один» із дитиною у питанні розбудови внутрішніх
світоглядних та психологічних механізмів упередження
агресії та її подолання: у суспільстві, всупереч заяв
леним у законодавстві принципам, культивується ідея
відповідальності освіти за духовний розвиток дитини.
Закріплені в законодавстві положення щодо комплі
ментарного характеру виховного процесу у закладах
дошкільної освіти, що мають разом забезпечувати
навчальний заклад та сім’я, не реалізуються на
практиці, ініціюючи складні колізії не тільки у
процесах утвердження орієнтацій на неагресивну
міжособистісну взаємодію, але й в усій вітчизняній
системі виховання дитини цієї специфічної вікової
категорії. Варто пам’ятати про наступне: «Саме в сім’ї
дитина проходить первинну соціалізацію і на її прикладі
вчиться взаємодіяти з іншими людьми… Реакції батьків
на агресивну поведінку дитини, характер стосунків між
ними і дітьми, рівень сімейної гармонії – це ті фактори,
які можуть зумовити агресивну поведінку дитини в
сім’ї, а також поза нею впливати взаємовідношення з
оточуючими. Засвоєні в дитинстві моделі поведінки,
залишаються практично незмінними до кінця життя,
тому упередження агресивності в дітей засобами сім’ї є
вкрай важливими та необхідними» [4, с. 187].
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Батьки, реалізуючи індивідуалістичні життєві
стратегії, заробляючи гроші та творячи власну
кар’єру, прикриваються міфологемами «вони за це
отримують зарплату» стосовно тих, хто виховує дітей
у системі дошкільної освіти. В результаті, процеси
розбудови стійких механізмів неагресивної взаємодії
у колективі та суспільстві в цілому набувають
деформованого, безсистемного характеру: сім’я має
виступати важливим середовищем для підтвердження
пропонованих дошкільною освітою життєвих стратегій,
розкривати їх потенціал та демонструвати практичну
ефективність. Проте, складається ситуація наступного
характеру: в дошкільній освіті у багатьох випадках
вихователі повинні не просто виступати трансляторами
неагресивних моделей поведінки, а здійснювати
глибинну корекцію агресивних підходів, які можуть
оточувати дитину в сімейному середовищі [4, с. 196].
Переходячи до огляду можливостей шкільної
освіти, хотілося би зазначити, що особливістю суб’єктів
навчання та виховання є актуалізація пізнавальних
процесів, що відповідним чином враховується у освітніх
стратегіях упередження та подолання агресивності.
Якщо дитина дошкільного віку здійснює засвоєння
моделей поведінки, здебільшого, без глибинного
раціонального оволодіння їхньою логікою, керуючись
системою заохочень та заборон тощо, то на наступному
щаблі освіти моделі поведінки набувають глибшого
раціонального наповнення, а зовнішні заборони мають
бути інтерновані, постаючи складовими частинами
світоглядних орієнтацій дітей та підлітків. В цьому
плані О. Коломієць зазначає: «В процесі навчання,
оволодіваючи новими знаннями в дитини відбувається
формування і розвиток форм розсудливої діяльності.
Мислення осягає новий зміст, систематизований і
відносно узагальнений зміст досвіду, який на відміну
одиничних ситуацій, стає головною опорною базою
розумових операцій. Ми погоджуємось, що відкритість
до трансформації, оновлення знань має культивуватись
викладачами та підтримуватись у школярах» [4, с. 202].
При цьому, варто пам’ятати, що школярі також
постають мішенню широкого спектру впливів, що
значно ускладнює процеси пошуку ефективних стратегій
упередження та подолання агресивності. Таке завдання
висуває високі вимоги до сучасного вчителя, який
має одночасно володіти фаховими компетенціями;
бути носієм знань в галузі підліткової психології та
активно застосовувати їх на практиці; розумітись на
особливостях сучасних субкультур, орієнтуватись у
просторі сучасних інформаційних технологій тощо.
Вміння оцінити потенціал чи загрози сучасних
гаджетів та технологій в упередженні агресивності є
також необхідною рисою сучасного вчителя – носія
та транслятора ідеї, що у сучасному технологічно
розвиненому суспільстві завжди має залишатись простір
для міжособистісної комунікації у неагресивний спосіб:
«Сучасне суспільство під впливом засобів мас–медіа,
комп’ютерів та Інтернету перебуває у стані радикальної
трансформації, коли змінюється людське сприйняття
світу, повсякденне соціальне середовище, географія,
політичні практики тощо. Слід підкреслити, що
визначення цілей та задач інформатизації суспільства
потребує існування розвиненої теорії феномену
віртуальної реальності, що ґрунтується на дослідженні
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проникнення до життя суспільства віртуальної реаль
ності та її впливі на індивіда» [6, с. 1].
Разом із тим, сучасний вчитель має раціонально
оцінювати можливості та недоліки, наприклад,
комп’ютерних технологій, уникаючи «демонізації»
досягнень науково–технічного прогресу, використовуючи
їх на користь розбудови освітнього середовища, сприят
ливого для упередження та мінімізації агресивності.
На потребі урахування викликів розвитку сучасних
технологій на шляху утвердження нових стратегій
розвитку освіти наголошує Д. Дзвінчук [1, с. 31–32].
Для вчителя та, відповідно, сучасної педагогічної
освіти, важливо володіти навичками саме комплексної
багатовимірної оцінки чинників та факторів утверджен
ня агресивності у школярів, що дозволить їм творчо, на
індивідуальному рівні реалізувати стратегії її мінімізації.
На нашу думку, в навчанні школярів потребують
аналізу наступних чинників, що впливають на рівень
агресивності школярів: фізіологічна «сприятливість»
до агресії (сила, зріст, витривалість); темперамент;
культурно–релігійний контекст сім’ї; потенційний
негативний вплив сучасної екранної культури (Інтернет,
телебачення, візуальне мистецтво тощо); здатність до
самоконтролю; вплив можливих «поганих звичок»
(алкоголь, наркотики тощо); амбіційність та лідерські
якості, що можуть реалізуватись у агресивний спосіб;
вікові переваги над іншими членами соціальної групи
тощо. При цьому, зазначений перелік не претендує
на закінченість та повноту переліку в межах нашого
дослідження, а його обґрунтування виходить за межі
завдань нашої статті.
Переходячи до формулювання висновків дослід
ження, хотілося би звернутись до американського
досвіду пошуку освітніх стратегій упередження та подо
лання агресивності засобами дошкільної та шкільної
освіти. У своїй роботі «Стратегії зменшення агресії»,
А. Голдстейн зазначає, що у американській освітній
традиції для подолання та упередження агресії існують
три ключових стратегії:
– теорія контролю, згідно якої покарання та
контроль є максимально ефективним засобом стриму
вання агресії, який реалізується у школі та сім’ї за
допомогою вербальних та фізичних технік покарання;
– теорія катарсису, який передбачає дієві механізми
зняття стресу, пом’якшення емоційних проявів, які
мають форми негативної експресії, які емпатично
ідентифікуються з іншою особою. Автор пропонує
метафору «спуску пари» для даної стратегії;
– теорія «співмешкання», згідно якої, агресивність
має бути визнана в якості невід’ємної складової
людської природи, а незначні її прояви мають толеру
ватись суспільством [10, с. 16].
У роботі зазначеного вище автора робиться
наголос, що використати у освіті лише одну стратегію
неможливо для досягнення ефекту мінімізації проявів
агресивності в учнів. На нашу думку, ефективна
стратегія має складатись із збалансованих між собою
підходів цих та інших систем упередження агресивності.
На евристичності зазначеного підходу наголошує
Д. Свириденко, стверджуючи потребу виходити за межі
лінійних когнітивних стратегій класичної освіти на
користь нелінійних багатовимірних підходів: сучасна
соціокультурна динаміка, експоненційне зростання
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кількості інформації й знань вимагають відходу від
традиційних форм організації навчального процесу
[5, с. 129].
До того ж, кожна із цих систем не є досконалою
та може справедливо поставати об’єктом критики з
філософських позицій. Наприклад, теорія контролю
пропонує широкий спектр правил, обмежень та
покарань, концентруючись довкола проблеми «що не
можна робити», в той же час, не даючи відповідей на
питання, як саме треба діяти у тій чи іншій ситуації.
Стратегія контролю не пропонує механізмів прийняття
«правильних», неагресивних рішень, відповідно, має
бути доповнена іншими підходами для можливості
її використання в умовах складної соціокультурної
динаміки глобалізованого світу, в якій цінність готових
рішень для вирішення непередбачуваних колізій
соціальної практики наближується до нуля.
Отже, підбиваючи підсумки дослідження, зазначимо,
що дошкільна та шкільна освіта виступають важливими
соціокультурними феноменами, які здатні впливати
на кількісні та якісні характеристики агресивності
особистості. Саме вони за своїм покликанням є дієвими
засобами утвердження світоглядних та психологічних
механізмів, здатних регулювати характер діяльності
дитини чи підлітка, надаючи їй агресивного чи
неагресивного характеру. Даний підхід відповідним
чином відображений у законодавчій базі в галузі освіти:
декларується, що потреба у вихованні толерантної,
гуманстично–орієнтованої особистості є одним із
фундаментальних принципів освіти для дітей та
підлітків. Разом із тим, соціокультурний український
ландшафт та складні процеси утвердження глобального
суспільства надають безпосереднім процесам мінімізації
агресивності змісту, сповненого колізій.
До того ж, вдалося продемонструвати, що стратегії
подолання агресивності мають дистанціюватись від
одновимірного трактування проблеми, коли причиною
агресії вважаються фізіологічні, психологічні особли
вості суб’єктів виховання, або особливості сімейного
виховання, або якість виховного супроводу у навчаль
ному закладі тощо. Отже, зазначена стратегія має на
теоретично обґрунтованому рівні поєднувати можли
вості низки теорій упередження та подолання агресив
ності (теорія контролю, катарсису тощо), враховувати
широкий спектр чинників актуалізації агресивних
інтенцій у дітей та підлітків (психологічні, фізіологічні,
культурно–релігійні тощо) аби мати ефективний
характер в умовах складної сучасної соціокультурної
динаміки, яка також має місце й у шкільній та
дошкільній освіті: зазначена стратегія має поставати
не в якості «закритої» системи обмежень із відомою
кількістю чинників, а бути здатною демонструвати
евристичність на засадах відкритості та з урахуванням
багатовимірності потенційних загроз утвердження
агресії у освітньому середовищі шкільної та дошкільної
освіти.
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Child and adolescent aggression as an object of educational
influence: an attempt at philosophical conceptualization
The proposed article examines the educational strategies of preschool and
school education aimed at preventing and overcoming the aggressiveness of students.
In Ukraine, the need of education of tolerant, humanistically–oriented personality
is declared being one of the fundamental principles of the education of children
and adolescents. But processes of aggressiveness anticipating are full of collisions.
Educational strategies should combine (on a theoretically grounded level) the
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capabilities of a number of theories of prevention and overcoming of aggression
(control theory, catharsis one etc.). It also should take into account a wide range
of factors of actualization of aggressive intentions for children and adolescents
(psychological, physiological, cultural and religious ones etc.) to be effective in the
face of complex modern socio–cultural dynamics.
Keywords: aggression, aggression, preschool education, school education,
prevention of aggressiveness, overcoming of aggressiveness.
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Рівні формально–логічного аналізу
інтернет–дискурсу
Проводиться формально–логічний аналіз явищ інтернет–дискурсу.
Завдяки такого підходу аналізуються такі акти інтернет–дискурсу: флейм,
тролінг, оффтоп, холівар та інші; інтернет–конструкти: емотикони, гіф–
анімації, стікери, інтернет–меми. Аналіз проводиться на рівнях: ім’я/поняття,
судження/висловлювання, міркування. За такого підходу інтернет–дискурс
постає як певна стала конструкція. Логічний аналіз інтернет–дискурсу
дозволяє структурувати та систематизувати сам процес його реалізації.
На формальному рівні аналізу інтернет–дискурсу стає очевидним, що він
відрізняється від реального дискурсу застосуванням особливих конструктів,
які можуть з точки зору логіки виконувати різні функції. Тут виникають нові
форми функціонування мови, які, поєднуючись з уже звичними, оновлюють саме
поле дискурсу.
Ключові слова: інтернет–дискурс, формальна логіка, інтернет–
конструкти, акти інтернет–дискурсу, імена, поняття, судження, міркування.

Бурхливий розвиток Інтернету та його всеосяжність
породило нове явище спілкування – інтернет–дискурс.
Чимало дослідників виокремлюють різні підходи
щодо розуміння та опису цього явища. Загалом
проблематика, присвячена аналізу комунікації та її
аргументативної складової розглядалась Аристотелем,
Р. Вейтли, Ю. Габермасом, Ф. Гваттарі, П. Лоренценом,
Я. Хінтіккою, Н. Хомським, Р. Якобсоном та ін. Серед
дослідників, які розглядали проблеми віртуальної
комунікації, можна виділити такі імена: М. Аакхус
(M. Aakhus), Є. Ваттс (E. Watts), Г. Вегер (H. Weger),
Е. Галичкіна, Р. Докінз, М. Кастельс, П. Кондаротов,
О. Леонтович Л. Назарова, А. Назарчук, О. Романов,
Е. Тофлер та інші. Інтернет–дискурс став об’єктом
дослідження таких науковців як О. Горошко, В. Громова,
Л. Компанцева та ін. Проте цілісного аналізу інтернет–
дискурсу з точки зору логіки не проводилося.
Мета цієї статті – репрезентувати можливий підхід
до формально–логічного аналізу інтернет–дискурсу на
рівнях: імена/поняття, судження/висловлювання, мірку
вання.
Зважаючи на те, що сьогодні інтернет–спілкування
є невід’ємною частиною суспільного життя, але
цілісний аналіз його з точки зору логічного знання не
проводився, ми вважаємо за потрібне зупинитись на
розгляді інтернет–дискурсу з точки зору формально–
логічного підходу. Різноманітні прийоми, методи та
способи вираження думок можна проаналізувати через
базові форми мислення, основні терміни сучасної
логіки. У цьому випадку інтернет–дискурс постає як
певна стала конструкція. Завдяки надбанням тради
ційної та сучасної логік можна провести аналіз на рівні
мисленнєвих структур, а саме: на рівні імен/понять,
суджень/висловлювань та міркувань. Зазначимо, що
інтернет–дискурс є таким що постійно розвивається,
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змінюється та породжує нові форми вираження
думок. Слово «форма» є доречним адже розуміється
як вираженням способу подачі певної інформації або
певного акту. Акти інтернет–дискурсу – це основні
дії користувачів, що покликані забезпечити контакт
одного з іншим або з групою. Будь–який акт інтернет–
дискурсу несе в собі ідеї повної відкритості інтернет–
комунікації: як тільки користувач переходить з поля
контакту «людина–комп’ютер» до поля «людина–
комп’ютер–людина», відкривається поле реалізації таких
актів. Загальний список актів інтернет–дискурсу дуже
різноманітний. Коротко перелічимо деякі з них: флейм,
троллінг, флуд, капс, офтоп, холівар тощо. Конструктами
інтернет–дискурсу є емотикони, гіф–анімації, стікери,
інтернет меми.
Формально–логічний
аналіз
інтернет–дискурсу
полягає у зіставленні вищенаведених актів та конст
руктів з базовими термінами логіки. Таке зіставлення
дозволяє зрозуміти, яке місце в інтернет–дискурсі
займають ці явища. Перше, важливе для розгляду, на
нашу думку, це градація цих актів/конструктів, виходячи
з того, чим вони виступають як мисленнєві структури.
Як зазначалося, інтернет–дискурс є дуже неоднорідним,
багато його складових швидко змінюються і піддаються
аналізу, структуруванню та систематизації досить
стихійно.
Отже, визначимо деякі базові терміни логіки.
Вирази природної мови можна розглядати як знаки, що
є носіями імен. З цього боку, усі осмислені (значущі)
мовні вирази у сучасній логіці розглядаються як імена.
Ім’я – мовний знак, що позначає предмет. Імена в мові
виражають таку форму мислення як поняття, вони
є смисловими характеристиками імен (перш за все
загальних). «Будучи певним видом думки, поняття
являє собою разом з тим і певну форму пізнавальної,
мисленнєвої діяльності, форму пізнання предметів та
явищ дійсності, певний спосіб відтворення предметів
та явищ дійсності на ступені абстрактного мислення»
[3, с. 90]. Отже, поняття – це форма мислення, яка
є результатом узагальнення та виділення предметів
деякого класу за загальними та специфічними для них
ознаками. Формою мислення, яка відображає зв’язок
між предметом та його ознакою є судження.
У звичайному комунікативному процесі поняття
«речення», «судження», «висловлювання» виступають
синонімами. Проте, з точки зору традиційної логіки,
судження слід розглядати як одну з форм мислення, та
важливим є розрізнення зазначених понять. Судження –
це думка, яку виражає речення як певна знакова форма.
Вживаючи термін «речення», мають на увазі знакову
форму. У семантиці виходять з того, що знак повинен
мати смисл і значення. Смислом розповідного речення
(як знаку) є судження (тобто думка, яка зафіксована
у реченні) або інформація, яку несе в собі речення, а
значенням – оцінка відповідності речення тому, про
що йдеться у реченні (тобто істина чи хиба). Термін
«висловлювання» вживається тоді, коли мають на увазі
судження разом із певною знаковою формою, тобто
висловлювання – це розповідне речення, смислом якого
є судження, а значенням – такі логічні об’єкти, як істина
або хиба. Коли у традиційній логіці, яка досліджує
форми мислення, вживається термін «висловлювання»
як рівноцінний терміну «судження», то мається на
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увазі, що висловлювання як об’єкт сучасної логіки, яка
досліджує мову як втілення мислення, може моделювати
судження, бути одним із варіантів представлення
судження [6, с. 197].
Вкрай важливою формою мислення є умовивід.
Це така форма мислення, завдяки якій із одного або
декількох суджень отримують нове судження (нове
знання). Щодо сучасних досліджень з логіки умовивід
розуміється або як найпростіший вид міркування, або
як синонім міркування. Згідно з першим розумінням,
міркування це процедура обґрунтування певного
висловлювання шляхом покрокового виведення його
з інших висловлювань. Умовивід вважається найпро
стішим різновидом міркування тому, що теза, що
обґрунтовується, безпосередньо, мов би в один крок
виводиться із засновків, які можна розглядати як
аргументи на користь тези. А багато які міркування
мають більш складну структуру. Так, у процесі
міркування можуть здійснюватися декілька умовиводів,
причому висновки одних можуть стати засновками
інших [2, с. 14]. У цій статті ми зупинимось на другій
позиції щодо співвідношення понять «умовивід» та
«міркування». Під останнім розуміємо розумовий
процес, у ході якого на підставі наявних, відомих знань
отримують нове знання.
Інтернет–дискурс, на рівні імен/понять розгортається
як неоднорідний прошарок тексту, в якому як імена,
так і поняття постійно з’являються і так само постійно
зникають. Яскравим прикладом є інтернет–мем,
тобто зібрання найбільш відомих одиниць інформації,
своєрідних інтернет–міфів. Тут можна зустріти слова
на кшталт «рікрол», тобто свідома підміна потрібного
користувачу посилання на посилання, що містить пісню
Ріка Естлі «Never gonna give you up», «мунспік» –
незрозуміла мова, «вімла» – поганий стан речей та ін.
Цікаво, що інтернет–меми як поняття не дивлячись на
свою мінливість, діють влучно та легко розуміються
(зчитуються) інтернет–користувачами. «Звичайно, і
поняття, і судження, і гіпотези, й інші форми мислення
відіграють самостійну роль у процесі пізнання. Проте
кінцевою метою пізнання є створення не окремих
понять і не висування ізольованих гіпотез, і навіть не
відкриття відокремлених законів, а побудова єдиної,
концептуальної системи, за допомогою якої досягається
оптимальне та цілісне відображення певної області
дійсності. У рамках теорії усі раніше відокремлені
й ізольовані форми мислення стають елементами
концептуальної системи і зв’язуються в єдине ціле за
допомогою логічних відносин визначення, дедукції і
підтвердження» [7]. Інтернет–меми значно спрощують
діалог, швидко стають упізнаваними об’єктами, і,
в результаті, є включеними до побудови інтернет–
дискурсу. Вони є базовими його елементами. Такими
ж елементами виступають емотикони, гіф–анімації,
стікери. Вони насичують інтернет–дискурс, роблять
його наповненим емоціями, виразністю. Вони являються
іменами різних видів інтернет–конструкцій. Наприклад,
найпростіший емотикон – є знаком, що виступає іменем
жесту–суму, смисл якого виражається у понятті «сум».
Зазначимо, що сум є класом семантично різно
рідних жестів, причому смислове розмаїття, а, отже,
і відповідний йому розподіл усіх жестів–суму на
класи обумовлено різними середовищами. Різні типи
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смислових модифікацій та інших когнітивних операцій
над інваріантом створюють розмаїття смислових типів
суму. Отже, створюють різні поняття, що граматично
можуть виражатися поєднанням різноманітних прик
метників зі словом «сум». Варіативність притаманна
як самому суму, так і їх мовним позначенням (іменам).
Різні види емотиконів–суму можуть, відповідно,
виражати різні види жестів. Проте загальні, суттєві
ознаки конкретного виду жесту–суму, які розуміються
комунікатором при використанні такого емотикону,
будуть формувати у його мисленні поняття про цей знак.
Інтернет–конструкти можуть виступати іменами
та поняттями, як і багато інших слів природної мови.
Користувачі оперують ними не як технічними знаками,
а саме як поняттями, що несуть в собі певні смислові
характеристики. Тож, з точки зору логіки інтернет–
дискурсу, інтернет–конструкти виражають поняття,
які включені у текст з такими самими логічними
характеристиками, як і конструкти природної мови.
Проте у правилі може бути виняток. Так, в інтернет–
дискурсі це інтернет–мем (картинки з написом–
текстом), який може бути не тільки поняттям, а й
висловлюванням, будучи складовим міркування.
На рівні суджень для інтернет–дискурсу характерним
є певне змішування понять природної і штучної мов
(можна вести мову про так звану, інтернет–мову, що
характеризується активним використанням інтернет–
конструктів). У формі суджень зазвичай виступають
оффтоп–тези, оскільки для того, щоб оффтоп відбувся,
потрібно висунути початкову оффтоп–тезу, яка і буде
судженням. Наприклад:
А: Хоча коти – досить віддані тварини, вони все ж
таки люблять свободу.
Б: Не знаю, у мене котик дуже любить і поїсти, і
поспати зі мною. Коли приходжу додому – нявчить
голосно.
В: Котики – це круто. Тільки от деякі їх власники –
дуже самотні. І знаєте, мені їх дуже шкода, це ж як
треба жити, щоб у сучасних мегаполісах відчувати себе
самотнім.
Б: Тобто ти думаєш, що ті, хто заводять котиків –
самотні?
В: Ні, я кажу, що мені шкода самотніх людей,
неважливо, з котиками, чи ні?
А: До чого тут це?!
Б: От–от.
В: Вам зрозуміліше, у вас же котики є.
Підкреслене судження є початком оффтопу, який
поступово переростає у флейм.
Разом з тим, можна зустріти і вищезазначену
ситуацію, коли в рамках суджень змішуються поняття
різнорідних дискурсів: «Не всім дано це зрозуміти
( ͡° ͜ʖ ͡°)» (( ͡° ͜ʖ ͡°) – емотикон сарказму). Емотикон тут
функціонує абсолютно природно, він не видається
зайвим, оскільки судження в інтернет–дискурсі постійно
розширюються інтернет–конструктами задля підсилення
виразності. Тут, наприклад, емотикон сарказму дає
зрозуміти, що автор судження, скоріш за все, хотів
підкреслити, що його співрозмовник (або читач його
посту) не зрозуміє певної думки.
На рівні міркувань інтернет–дискурс характери
зується особливими проявами – актами інтернет–
дискурсу. У рамках таких міркувань, що становлять
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 121

аргументацію в актах інтернет–дискурсу, можуть
свідомо порушуватися логічні закони та правила.
Щодо логічного аналізу інтернет–дискурсу на
рівні таких теоретичних міркувань, як–от дедуктивні,
індуктивні та міркування за аналогією, то можна
констатувати, що тут представлені практично всі їх
види. Насамперед тому, що міркування інтернет–
дискурсу майже нічим не відрізняються від міркувань
реального (не інтернет–дискурсу) дискурсу. Їх варто
аналізувати формально, а саме, в якості складових
тексту як сталої структури, визначаючи правильність їх
побудови. Проте, все–таки інтернет–реальність впливає
на формування висловлювань, міркувань учасниками
спілкування. Порівняємо:
«Якщо ти не виконаєш завдання, то я буду
сваритись. А якщо я буду сваритись, то все, тобі
кінець» та
«22:07 Якщо не виконаєш завдання…
22:09 То що?
22:09 Буду сваритись.
22:10 І що буде?
22:13 Тобі кінець буде».
У першому випадку ми бачимо дедуктивне
міркування, яке зрозуміле та легко піддається аналізу.
Відновимо його: «Якщо ти не виконаєш, то я буду
сваритись. А якщо я буду сваритись, то все, тобі кінець.
Отже, якщо ти не виконаєш завдання, то все, тобі
кінець». Логічна форма (схема) цього міркування має
такий вигляд: А→В, В→С
А→С.
Це схема прямого дедуктивного міркування, а саме:
суто умовного міркування.
Щодо другого випадку то його, проаналізувати
формально складніше. Річ у тім, що одні і ті ж самі
поняття, судження, міркування можуть реалізовуватися
абсолютно по різному в реальних (не в інтернет–
середовищі) процесах аргументації та під час аргу
ментування в інтернет–дискурсі. В останньому, окрім
теоретичних, наявні також практичні міркування, які
містять терміни, що характерні для опису цілей, бажань,
намірів. Метою таких міркувань є обґрунтування певної
дії.
Мисленнєвими структурами, що складають флейм,
тролінг, флуд, оффтоп, холівар є імена/поняття, суд
ження/висловлювання, міркування. Тексти у зазначених
актах інтернет–дискурсу набувають своєї специфіки
завдяки використанню як складових висловлювань,
міркувань різних інтернет–конструктів (емотиконів,
емодзі, стікерів, інтернет–мемів, гіф–анімацій). Крім
того, ще однією умовою, що впливає на специфіку
побудови міркувань в інтернет–дискурсі виступає
наявність обмеження (на деяких інтернет–ресурсах)
на кількість символів у публікаціях. Це є, наприклад,
у соціальних мережах Twitter, Instagam, різноманітних
інтернет–форумах, відгуках на сайтах багатьох під
приємств, таких, як–от магазини, заклади харчування
тощо. Хоча досить часто висловлювання на зазначених
ресурсах інтернет–дискурсу подаються в скороченому
вигляді, однак на сприйняття інформації це не впливає:
користувачі миттєво «зчитують» її. Таке «зчитування»
стає можливим, насамперед, завдяки почасти викор
истанню прийому «капс», інтернет–мемів, емотиконів,
а також фразеологізмів, народжених в Інтернеті для
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інтернет–спілкування (це фрази, на кшталт таких: «лол»,
«лонгрід», «плз», «прост», «ОМГ» тощо).
«Комп’ютерно–опосередкований
дискурс
являє
собою значною мірою самодостатній феномен, який
проявляє ознаки динамічного розвитку і володіє
привабливою силою як сприятливе середовище для
реалізації безлічі типів людської діяльності. Однією
зі знакових прикмет сучасного формату людського
спілкування є створення специфічного інтерактивного
середовища мовної практики, забезпеченого комп’ю
терними технічними засобами» [1, с. 15]. Ось ці
комп’ютерні технічні засоби роблять реалізацію
інтернет–дискурсу можливою. У рамках різного
програмного забезпечення та сайтів (менсенджерів,
мобільних додатків, сайтів соціальних мереж, інтернет–
форумів тощо) він реалізується по–різному.
Наприклад, флуд не застосовується у соціальних
мережах, оскільки там передбачений технічний захист
від такого. А оффтоп у діалогах через месенджери
сам–на–сам дуже складно реалізувати, оскільки, якщо
людина зацікавлена у певній темі, вона не дозволить
відійти від неї. Далеко не всі месенджери підтримують
завантаження «гіфок», деякі навіть не дозволяють
надсилати картинки.
Можна говорити про різні виміри існування
інтернет–дискурсу. Наприклад, у соціальних мережах
він може бути як безперервним, так і таким, що
реалізується поступово, не відразу. Безперервність
може виражатися у публікації певного посту, а от
поступовість – у коментарях під ним, оскільки
тут беруть участь декілька користувачів. У межах
месенджерів інтернет–дискурс реалізується поступово,
оскільки він є діалогом. Така неоднорідність інтернет–
дискурсу розкриває багато можливостей для його
учасників, більш того, виникають свої правила, які
контролюють застосування актів та конструктів
інтернет–дискурсу у так званому «пристойному»
суспільстві. Мова йде про рівень спілкування корис
тувачів, де є повага співрозмовників та раціональний,
конструктивний діалог.
Підводячи підсумок, зазначимо, що логічний
аналіз інтернет–дискурсу дозволяє структурувати
та систематизувати сам процес його реалізації. На
формальному рівні аналізу інтернет–дискурсу стає
очевидним, що він відрізняється від реального
дискурсу застосуванням особливих конструктів, які
можуть з точки зору логіки виконувати різні функції.
Тут виникають нові форми функціонування мови, які,
поєднуючись з уже звичними, оновлюють саме поле
дискурсу. Більш того, дуже часто ці форми проникають
і в реальне життя, насамперед, інтернет–меми, таким
чином змінюючи вже звичну нам комунікацію.
На рівні понять інтернет–дискурс збагачується
різноманітними
конструктами,
які
відрізняються
від звичайних слів, але виконують схожі функції.
Емотикони, гіф–анімації, стікери, графічні інтернет–
меми постають такими знаками, що мають смислові
характеристики понять, замінюючи граматичну форму
вираження останніх, які частіше просто неможливо
реалізувати на рівні реального, живого вербального
спілкування. Останнє доповнюється, удосконалюється
саме завдяки таким конструктам. Зазначені конструкти
поєднують у собі риси впливу вербального та
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невербального спілкування. При цьому в інтернет–
комунікації вони використовуються постійно.
Тролінг, флуд, флейм – способи реалізації аргу
ментації. Але не в інтернет–дискурсі, в реальному
житті реалізувати їх складно. Тут грають роль різні
фактори: психологічний (в Інтернеті ніхто не бачить
учасника дискусії), фактор дискретності (є можливість
продумати свою відповідь, навіть відредагувати її),
соціальний (в інтернет–дискурсі завжди є «натовп»,
тобто сукупність усіх читачів або учасників діалогу,
які потенційно можуть прокоментувати допис чи взяти
участь у діалозі), інформаційний (можливість отримати
необхідну інформацію задля підтримки аргументації
чи критики майже миттєво). Можна стверджувати, що
інтернет–дискурс змінює реальний дискурс, поступово
починаючи диктувати йому свої норми. Тепер реальна
аргументація все частіше може перериватися фразами
«зараз погуглю» чи «читав ось на фейсбуці, зараз
покажу», примусово переноситися у віртуальний
план («давай ввечері тобі напишу, поговоримо») чи
перетворюватися на справжній тролінг.
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Levels of formal–logical analysis of internet–discourse
The article carries out a formal logical analysis of the phenomena of internet–
discourse. Thanks to this approach, acts of internet–discourse are analyzed: flame,
trolling, off top, holy war and others; internet–constructs: emoticons, gif–animations,
stickers, internet–memes. The analysis is carried out at such levels: names / concepts,
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judgments / statements, reasoning. With this approach, internet–discourse appears as
a kind of construction. Logical analysis of internet–discourse allows to structure and
systematize the very process of its implementation. At the formal level of the analysis
of the internet–discourse, it becomes obvious that it differs from real discourse by
applying special constructs that can perform various functions from the point of view
of logic. Here new forms of language functioning arise, which, combined with the
already familiar ones, update the every field of discourse.
Keywords: internet–discourse, formal logic, internet–constructs, acts of internet
discourse, names, concepts, judgments, reasoning.
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Зародження міжнародної освіти
в епоху середньовіччя
Досліджено феномен інтернаціоналізації вищої освіти в епоху
Середньовіччя. На прикладі перших університетів автор розкриває
космополітичність навчального середовища того часу, звертаючи увагу на
полінаціональну структуру таких університетів, як Болонський та Паризький.
Висловлюється теза, що сучасна тенденція інтернаціоналізації освіти є
поверненням до традицій середньовічної європейської культури.
Ключові слова: середньовічний університет, інтернаціоналізація,
космополітизм, академічна мобільність.

Сьогодні сфера вищої освіти зазнала значного
впливу процесів глобалізації, в основному завдяки
Болонському процесу. Почали розроблятися питання
глобальних освітніх ринків та університетів. У цьому
контексті спостерігається і розвиток міжнародної
освіти, яка знімає обмеження кордонами певної країни,
створюючи умови для культурного та академічного
обміну. Процес навчання, у свою чергу, зазнає
стандартизації за спільними для усіх країн–учасників
вимогами та під впливом нових соціальних технологій
[8]. Одним з найголовніших факторів впливу виявилася
економічна ідеологія глобалізації, котра вивела на
передні й план ринок та приватизацію.
Для нас міжнародна освіта ХХІ століття пов’язана,
у першу чергу, з вищезгаданим феноменом академічної
мобільності, яка відіграє не лише роль механізму
інтеграції університетів різних країн у міжнародний
освітній простір, але й є фактором сприяння форму
вання якісно нових трудових ресурсів, здатних посісти
гідне місце на світовому ринку праці. Комюніке
2003 року називає мобільність студентів, академічного
та адміністративного персоналу основою створення
європейського простору вищої освіти. «Мобільність
викладачів, студентів та випускників є одним з осново
положних елементів Болонського процесу, який
створює можливості для особистісного росту, розвитку
міжнародного співробітництва, підвищуючи якість
вищої освіти та вкладаючи реальне життя в поняття
європейського простору» [див. 13]. Саме ж поняття
означає можливість для студентів, викладачів та
адміністративного персоналу вишів переміщатися з
одного університету до іншого з метою обміну досвідом
та отримання можливостей, з тих чи інших причин
відсутніх у alma mater, та подолання національної
замкнутості [7].
Однак було б помилкою вважати міжнародну освіту
виключно продуктом останніх десятиліть. Її зародження
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сягає корінням ще часів стародавності, починаючи
з перших шкіл. Проте більш чітко її ґенезу можна
прослідкувати, починаючи з епохи Середньовіччя, коли
сформувалося саме поняття університету. Тому метою
нашої статті є дослідження становлення та розвитку
міжнародної та інтернаціональної освіти Середньовіччя.
У середньовічній Європі вища освіта закріпилася
завдяки розвитку писемності, створивши можливість
передавати системні знання великій кількості людей.
Середньовіччя зазвичай асоціюється з розвитком
християнської релігії, її впливу не уникнула й освіта.
Майже кожен університет мав отримати схвалення
церкви, у багатьох діяли теологічні відділення, у яких
вивчалися канони релігії. Церква втручалася в усі
сфери соціального життя, та в усі сфери навчання,
суттєво обмежуючи розвиток фрагментів наук. Так,
щаб стати університетом, навчальному закладу було
необзідно отримати папьску буллу про своє створення.
Таким указом папа римський звільняв школу від
контролю світської та місцевої церковної влади та
узаконював існування університету. Права навчального
закладу підтверджувалися привілеями – особливими
документами, підписаними папами чи коронованими
особоами. Привілеї закріпляли університетську автоно
мію (власний суд, управління, можливість присудження
вчених ступенів), звільняли стутентів від військокого
обов’язку. Міста, у яких з’являлися університети, від
разу набували привілейованого статусу всередині країни.
В Середньовіччі ще зберігалася відносна відособ
леність субрегіонів, особливо на його ранньому етапі,
коли найбільш придатні для господарчої діяльності
території, освоєні за давнини, залишалися окремими
«світами», будучи розділеними природніми умовами.
Однак актульність етнічого компоненту зовнішньо
політичної діяльності залишалася напрочуд незначною,
його місце посідав конфесійний фактор, що пов’язано
зі стрімким зростання ролі релігії у житті соціуму та
поширення сфери її впливу.
Середньовічні державні утворення переважно були
поліетнічними. На Сході великі державно–політичні
об’єднання імперського типу повсюдно створювалися
на шляху завоювань, що мало своїм наслідком тривале
збереження не тільки соціально–економічних привілеїв
нового керівного прошарку, але й його етнічної
меншості. Наприклад, за підрахунками істориків, у
імперії Північна Вей – одній з держав, утворених
на території імперії, Хань, котра припинила своє
існування на початку ІІІ ст., етнічні Китайці становили
наприкінці IV – на початку V ст. всього 2% столичної
служилої знаті, тобто панівна верства в столиці
практично повністю була сформована табгачами, котрі
підпорядкували собі населення іншого етносу.
Наступне століття зайняв двоєдиний процес
«китаїзації» колишніх кочівників, з одного боку, і з
іншого – зближення соціально–правового статусу авто
хтонного населення, поступового відходу від принципу
етнічної замкнутості правлячої еліти, підвищення в ній
частки китайської аристократії [4, с. 15].
На Заході поліетнічність також належала до постій
них соціальних атрибутів середньовічної держав
ності. IV–VII ст., доба великого переселення народів,
ставши піком міграційних потоків у всьому Серед
земноморському макрорегіоні, аж ніяк не поклала кінець
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масовим переміщенням населення в Європі. Етнічний
ландшафт Європи набув стійких обрисів, закріплених та
впорядкованих межами національних держав, близько
до XV ст., до кінця Середньовіччя. Далеко не випадково
серед ключових фігур, які уособлюють середньовічне
суспільство, завжди присутній пілігрим, подорожній
як постійне нагадування про дорогу, про відкритість
простору для далеких походів і переміщень, про світ
паломників, місіонерів, купців, ремісників, що йдуть
в пошуках роботи, бродячих школярів, кочівників та
завойовників.
Як відомо, центральною ідеєю середньовічної
освіти було Богопізнання як пізнання Істини, яка несе
в собі Благо та Красу, що безпосередньо пов’язано
з панівними в той час типом світогляду. Вважалося,
що така істина не лише прекрасна, але й корисна для
людини, адже дозволяє визначити істинні принципи
життєвого устрою. Ключем до осягнення Істини було
Одкровення у Священному Писання. Відповідно, мета
середньовічної освіти полягала в тому, щоб навчити
людину розуміти та інтерпретувати тексти Священного
Писання. Для цього необхідно було не лише знати їх
зміст (для чого використовувалася теологія та історія),
але й вміти міркувати (логіка) та доводити (риторика).
Найбільш повно ці уявлення про освіту втілилися
в моделі класичного середньовічного університету.
Університет був школою, у якій викладався універсам
знань, оволодіти котрим можна було лише шляхом
довгої копіткої роботи.
Міжнародна освіта епохи Середньовіччя форму
валася на основі діалектичного взаємозв’язку європей
ської культурної традиції та європейської вищої освіти.
З одного боку, університети в середньовічній Європі
виникли в умовах унікальної соціокультурної ситуації,
яка була обумовлена, в першу чергу, бурхливим
зростанням середньовічних міст, потребами міської
економіки, розвитком грошової економіки, торгівлі,
вдосконаленням сільськогосподарського виробництва,
зростанням рівня добробуту населення. Всі ці фактори
сприяли тому, що в середньовічному суспільстві інтерес
до університету виник ледь чи не у всіх соціальних
прошарках.
З іншого боку, виникнувши під впливом суспільства,
університети, в свою чергу, стали змінювати та
ускладнювати структуру і самого соціуму, впливаючи
на розвиток європейської науки, культури та освіти
в цілому. Незважаючи на те, що перші університети
сприймалися сучасниками ні чим іншим, як світськими
монастирями, відірваними від реального життя, alma
mater в усі часи брала активну участь в суспільному
житті. Найчастіше перші університети породжували
вільнодумців і «порушників спокою», що було пов’язано
з їх функціональними особливостями: в їх стінах
перетиналися інтереси інтелектуалів; імператорської
і папської влади; міст, що стрімко розвивалися, тому
університети часто виступали самостійними інститутами
середньовічної культури, не відмовляючись і від тих
привілеїв, які отримували від світської і церковної
влади. Поступово в перших університетах склалося
особливе космополітичне співтовариство, яке за
допомогою свого способу життя, інтернаціональних
соціокультурних
взаємодій
сприяло
подальшому
розвитку єдиної культурної традиції Європи.
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Перший етап розвитку університету пов’язаний з
широкою автономією, незалежністю, інтернаціона
лізацією, прогресом, насолодою століттям «золотої
ізоляції», незважаючи на схоластику, яка панувала в
університетському знанні до XIV–XV ст. Формування
і функціонування перших університетів допомагало
подолати вузькі межі національно–традиційних практик,
об’єднати в єдиному космополітичному просторі релі
гію, науку, мистецтво, транслювати знання і культуру
новим поколінням. Будучи осередками поширення
вільнодумства і єретичних ідей, міської культури і бюр
герської опозиції феодалізму, університети користу
валися церковними бенефіціями, звільненням від
податків, військової повинності і багатьма іншими
привілеями, які сприяли формуванню таких європейсь
ких цінностей, як раціональність, індивідуалізм, світська
духовність, демократія і громадянське суспільство.
Перше право, отримане університетом, – «акаде
мічна свобода», яка спочатку розумілася як непідсуд
ність його членів іншим органам, крім власного суду.
Університети, що виникли в умовах середньовічного
корпоративного ладу, являли собою корпорації, що
включали як магістрів, так і учнів (звідси і їх первинна
назва – universitas magistrorum et scolarium – корпорація
вчителів і учнів). Як і будь–яка середньовічна
корпорація, університет боровся за зміцнення свого
правового статусу. Перші університети володіли
адміністративною автономією, своєю юрисдикцією,
мали свої статути. Незважаючи на різні ступені
самоврядування в університетах, всі вони спочатку
виникали самостійно, без втручання церковних і
світських властей, на рівних виступали у взаєминах
з містом. Відомий факт розвитку Оксфорду, коли в
результаті конфлікту університету з міськими жителями
частина студентів і викладачів переселилися в
Кембридж, утворивши там нову alma mater.
Важливим правом середньовічних університетів
стало безперешкодне пересування їх членів по території
Європи (peregrinatio academica). Перший етап розвитку
університетів – середньовічний, схоластичний, етап
теоцентричної освітньої моделі, докласичникий, космо
політічний [1, с. 158] – володів яскраво вираженим
наднаціональним характером. Болонський університет,
який виник у 1158 р. на фундаменті Болонської
школи права, представляв собою корпорацію націй –
представників різних провінцій. Унікальний «акаде
мічний простір» не знав обмеження кордонами окремих
країн, був вільним від місцевих законів, володів
високим рівнем мобільності. Університети сприяли
міжнародному культурному спілкуванню, ускладненому
економічним і політичним ладом життя Середньовіччя.
Завдяки використанню латини як мови міжнародного
та міждисциплінарного спілкування, автономії по
відношенню до державної влади, в пошуку загальних
підстав академічного етосу, загальних правил організації
та університетського пілігрімажа, мережа європейських
університетів являла собою єдину освітнє середовище
[6, с. 30].
Вчений ступінь, отриманий в одному університеті,
давала право викладання в будь–якому університеті
своєї або іншої країни (право ubique docendi). Уже в пер
ших університетах була сформована предметна база вик
ладання, провідні форми організації університетського
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життя. Спільнота університетського освітнього простору
середньовічної Європи забезпечувала спільне семан
тичне поле, набір предметів вивчення, схоластичний
дискурс. Університети, не дивлячись на їх значну
залежність від католицької церкви (довгий час члени
університетської спільноти навіть називались кліриками,
тобто, тими, хто входить в церковну організацію),
сприяли розвитку європейської культури, науки,
початкових форм світського знання. Середньовічні
університети стали праобразами сучасних класичних
університетів, які спираються на багатовікові традиції.
Завдяки університетські освіті, інтелектуальною віссю
середньовічної культури став раціотеологічний дискурс.
Важливе значення університетів в середньовічній
культурі певною мірою сприяло наростанню кризових
елементів в їх стінах в умовах зміни соціокультурної
ситуації, появи нових елементів в соціально–еконо
мічному, політичному та духовному житті суспільства.
Пошуки виходу з університетської кризи в умовах
переходу від традиційної культури до індустріальної
призвели до значного зменшення традицій інтерна
ціоналізації та прияли становленню власне національних
моделей університетської освіти, кожна з яких стала
важливим елементом національної культури.
Виникнення першого університету в Болоньї
пов’язують з Хартією німецького імператора Фрідріха I
Барбаросси від 1158 р., у якій йдеться, що він бере
під свій захист людей, які залишили рідні місця «щоб
вивчати право». Цей жест розцінювався сучасниками як
акт подяки юристам Болоньї за надані Фрідріху послуги
[див. 5].
З даного документа можна зробити висновок, що до
цього моменту вчена діяльність в Болоньї вже досягла
певного ступеня розвитку і авторитету, якщо сам
імператор користувався послугами болонських юристів.
Окрім цього, вона включала у себе і міжнародну
співпрацю, оскільки йдеться по студентів, що покинули
свій край заради освіти.
Необхідно зауважити, що подібний факт існує і в
історії Паризького університету, датою заснування якого
називають 1200 р. До певної пори у ньому навчалися й
англійські студенти, після відходу яких було засновано
Оксфордський університет [11, с. 56].
З Хартії Барбаросси ми бачимо, що університети
середньовіччя постійно залучали до себе нових учнів.
Адже сама ідея документа якраз і виражається в тому,
що існує певна група людей, яка покидає рідні місця і
вирушає в абсолютно нове місце для навчання.
Також цікавою в цьому документі є вказівка на
можливі утиски тих, хто вирушає вчитися. В Середні
віки в ходу був так званий звичай «репрессалій». Його
суть полягає в тому, що якщо, наприклад, уродженець
Кельна скоїв крадіжку або виїхав з Болоньї,не
розплатившись, то болонці могли покарати будь–
якого іншого жителя Кельна або прилеглих земель,
котрий потрапив їм до рук. Таким чином, чужинці,
що прибували за знаннями в Болонью чи інше місто,
виявлялися в чужому середовищі, поза захисту місцевих
правових норм.
Цікавий факт – студенти з числа місцевих жителів
не були членами університетської корпорації, тому
що на них поширювалося право міської громади і
заступництва Хартії Фрідріха Барбаросси вони не
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потребували. Однак, незважаючи на це, їх статус в
рамках навчального процесу нічим не відрізнявся від
статусу іногородніх студентів [11, с. 47].
Привілей Барбаросси було даровано тим, хто
«подорожує заради наукових занять». Але, тому що
робити подорожі з науковою метою могли здійснювати
не лише учні, а й викладачі, в італійських містах стала
формуватися традиція запрошувати або переманювати
професорів, що мали гарну репутацію, з інших міст та
країн. Важливо відзначити, що привілей Барбаросси
поширювалася на студентів і викладачів до тих пір, поки
вони не отримували громадянство [див. 5].
Про інтернаціональність вищої освіти Середньовіччя
свідчить також розподіл на нації, котрий отримав
помітний розвиток в найдавнішому Паризькому і
потім в Лейпцігському університеті, куди було масове
переселення учителів та учнів з Праги в 1409 році.
Нації були покладені в основу обох університетів: не
тільки місця в колегіях і різні посади займалися шляхом
виборів, які проводилися націями, – саме голосування
при постановленні рішень університету проводилося
за націями, а рада при ректорові складався з восьми
членів – по два від кожної нації.
Однак в названих університетах значення націй
більш–більш падало і згодом стало обмежуватися
тим, що нація бралася до уваги при зарахуванні до
деяких бурс, при видачі посібників бідним або при
влаштуванні похорону. Ще більше впало значення націй
у Відні. Спочатку прокуратори – обрані представники
націй – були найважливішими помічниками ректора
і разом з ректором і деканами факультетів складали
«консисторію». За статутам 1385 року за прокураторами
визнається ще право обирати ректора, але на перший
план виступають вже декани факультетів: постанову, що
самі прокуратори повинні належати до чотирьох різних
факультетів, свідчить про те, що нації відступають на
задній план перед факультетами. Протягом XV століття
нації в такому значенні втратили свій характер, що
студенти без наукового ступеня втратили право голосу:
з того часу збори націй стали лише однією з форм
зборів докторів і магістрів, як і факультети, і скінчилося
тим, що збори університету стали скликатися єдино
по факультетах. З інших університетів, тільки ще у
Франкфурті під впливом Лейпцига, звідки був перший
ректор, існували чотири нації (бранденбургці, франки,
сілезці і пруссаки), і деякі посади були поставлені в
співвідношення з націями.
У Гейдельберзі хоча і розрізнялися чотири нації, але
на устрою ця різниця не позначилася, а в Ерфуртських
статутах навіть було підкреслено, що «існує єдиний
тільки університет і єдине і неподільне тіло, що
розрізняється не за націями, а за факультетами» [11,
с. 53]. У Парижі і в Болоньї нації розпадалися на
«провінції» або «королівства», чого в Німеччині не
було, навіть і в Празі, хоча фонди на користь колегій
і бурс отримували тоді спеціальне призначення для
уродженців різної місцевості. Потім нації в німецьких
університетах (тобто в тих, де вони були) обіймали
учнів усіх факультетів, не як в Парижі, де тільки
артисти поділялися за націями.
Нація хоча і визначалася місцем народження, але по
суті була чимось умовним: під чотири нації (французьку,
англійську, нормандську та пікардійську), успадковані
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за традицією з Парижа, підганялися уродженці різних
країн Західної Європи, а в одному університеті, після
відкриття Америки, було навіть завбачливо відведено в
одній з націй місце для «індіанців». У Відні, наприклад,
австрійська нація обіймала не тільки всі землі і
володіння габсбурзького дому, але і всіх італійців;
рейнська нація обіймала Південну Німеччину, Францію
і Іспанію; угорська, крім угорців, – слов’ян Богемії,
Моравії, Польщі, румуно–греків; саксонська, крім сак
сонців, англійців, шотландців, ірландців, датчан, шведів
і норвежців, прусів, поміранців і ліфляндців [11, с. 54].
Трохи менше значили нації для устрою німецьких
університетів, для котрих більшого значення набував
розподіл по факультетах, заснований на поділі наук,
котрі викладали в університеті. Традиційним був поділ
на чотири факультети, хоча можна спостерігати і деякі
коливання. Наприклад, з міркувань, висловлених у
гейдельбергській установчій грамоті, засновниками
вважалося можливим відокремлення римського і кано
нічного права по двох різним факультетах, а Ерфуртські
статути навіть прямо говорять про каноністів і
легістів, як про два різні факультети. Дещо подібне
було і в ставленні до медичного факультету, в якому
відмінність між медициною і хірургією доходила
іноді до роздроблення факультету на два (як в
Тюбенгензі), а іноді, навпаки, медицина розглядалася,
як одне з «мистецтв», і, отже, медики зараховувалися
до факультету артистів. В теорії, власне, продовжували
дотримуватися античних «семи вільних мистецтв»
(septem artes liberals), або інакше trivium (граматика,
риторика і діалектика) і quadrivium (арифметика,
геометрія, музика й астрономія); але ця теоретична
класифікація не позначалася ні на навчальному плані,
ні на вступних випробуваннях. Діалектика розширилася
в філософію взагалі і наповнила собою більшу частину
діяльності факультету. Однак уже в XV столітті і
ще більш в XVI і XVII століттях стали проявлятися
окремі професури математики, грецької, латинської та
єврейської мов, історія, політична філософія та ін.
Англійські університети, Оксфордський і Кембридж
ський, незабаром після їх виникнення обрали більш
національний характер, на відміну від континентальних
університетів, які можна назвати космополітичними.
Якщо в Париж або Болонью стікалися студенти з
усіх країн Західної Європи, і блискучу професорську
діяльність проводили в тамтешніх університетах вихідці
з різних чужих країн: в Болоньї – уродженці Німеччини,
в Парижі – приїжжі з тієї ж Німеччини, Італії та ін.
Досить згадати, що, наприклад, Альберт Великий
прийшов в Париж з Німеччини, Фома Аквінський
з Неаполя, Петро Ломбард з Наварри, Роберт Пулл
з Англії. Навіть імператор Фрідріх I запрошував до
свого державного університету вчених з далеких країн,
наприклад, Петра Ірландця, і відкривав двері для
гостей всіх націй. Єдиним же припливом іноземців
до англійських університетів був потік з Парижа
після катастрофи 1229 року. Хоча і в англійських
університетах розрізнялися сіверяни і жителі півдня,
але ця різниця випливала не з національного поход
ження, а з тієї ж внутрішньої протилежності сус
пільно–політичних поглядів і антипатій, якою взагалі
характеризується лад британського життя і яка викли
кала утворення партій торі і вігів.
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Історія розвитку європейської освіти свідчить про
те, що сьогодні в Європі доцільно говорити не стільки
про інтернаціоналізацію вищої освіти, скільки про її
реінтернаціоналізацію, про повернення до традицій
середньовічної європейської культури. Єдиний євро
пейський культурний простір сформувався в Середні
віки саме завдяки вищій університетській освіті.
Національні держави отримали владу над системою
вищої освіти лише в умовах культури суспільства
модерну, але й тоді для академічної спільноти більшою,
ніж для інших професійних груп, мірою було властиве
прагнення до інтернаціоналізації. Тому, не дивлячись
на формування в ХІХ–ХХ ст. національних моделей
освіти, національних структур організації освітнього
процесу, обмежений характер міжнародних зв’язків
між вищими навчальними закладами, універсальний,
інтернаціональний характер пізнання та розвитку вищої
освіти зберігався як важливий елемент європейської
культури.
Підтвердженням цієї реінтернаціоналізації слу
жить й існуюча бінарність в науковій та соціально–
політичній літературі у визначенні поняття «європейська
спільнота». За одним підходом, європейська спільнота
означає історично установлену та втілену на практиці
взаємодію країн регіону на традиційній та природній
підвалинах. Інше поняття терміну «європейська спіль
нота» означає складну договірну систему, в яку входять
певні країни, діяльність котрої детально регламен
тована підписаними угодами за допомогою утворених
на їх основні спеціалізований регіональних органів
управління [4, с. 19]. У першому випадку інтеграція
європейських систем освіти здійснюється на основі
європейської культурної традиції, що склалася істо
рично, у другому – в результаті цілеспрямованої
освітньої політки країн–членів ЄС.
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Internationalization of education in the middle ages
This article explores the phenomenon of internationalization of higher education
in the Middle Ages. The example of the first universities cosmopolitanism author
reveals the educational environment at the time, noting polinational structure of
universities, as Bologna and Paris. It has been the thesis that the current trend of
internationalization of a return to the traditions of medieval European culture.
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Формування цінностей мережево–онлайнової
культури в дискурсивному просторі
віртуальної реальності
Представлено аналіз цінностей мережево–онлайнової ідеології, специфіка
якої в інтердинамічності та інтереволюційності плинного світу. Мета наукового
дослідження – розкрити умови формування мережево–онлайнової культури,
яка допомагає адаптуватися людині. В статті представлено ігрову модель
самореалізації особистості, що виступає маркером постмодерністського
суспільства. Проблеми, що розглядаються, – аналіз феномена симулякрів, що
репрезентують собою цінності віртуально–ірраціональної реальності. В їх
основі – виявлення соціокультурної ентропії, що відтворюють деградацію
віртуально–онлайнової культури та її ціннісних орієнтирів. Методи –
аксіологічний підхід, що дозволив глибоко проникнути в досліджувану проблему.
Висновки – повинна бути сформована ідеологія інформаційного суспільства,
яка протидіє цінностям мережево–онлайнового суспільства, в основі якої
спотворені цінності. Наукова новизна дослідження – формування адаптивних
здібностей людини до інформаційного суспільства. Самореалізація в Інтернеті
не замінює самореалізацію в дійсності, але в сукупності допомагає людині
знайти себе і сформувати себе як цілісність.
Ключові слова: мережево–онлайнова культура, ігрова діяльність,
симулякри, ентропія соціально–культурна, самореалізація особистості.

Актуальність дослідження мережево–онлайнової
культури особистості в дискурсивному просторі вір
туальної реальності набуває великого значення, так як
особистість сьогодні формується в штучно створеному
світі, який формує її нецілісний та розірваний образ.
У зв’язку з цим девальвується потенціал культури
особистості.
Результати аналізу наукових джерел і публікацій
засвідчили, що теоретичні основи даного дослідження
закладені, перш за все, дослідженнями у сфері пост
індустріалізму та формування інформаційного суспіль
ства. До засновників даного наукового напрямку слід
віднести З. Баумана, Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Р. Да
рендорфа, М. Кастельса, М. Маклюена, Дж. Нейсбіта,
А. Портера, Р. Престуса, О. Тоффлера, А. Турена,
Ф. Факуяму, Д. Еймора, А. Етціоні та ін. Значну роль
у формуванні парадигми інформаційного суспільства
відіграли такі вчені, як В. Андрущенко, О. Дани
льян, О. Дзьобань, Д. Дубов, С. Жданенко, В. Ворон
кова, Ю. Калиновський, О. Кивлюк, В. Кремень,
Є. Мануйлов, Н. Моісеєв, О. Прудникова, О. Пунченко,
Д. Свириденко, О. Соснін, А. Ярошенко. У контексті
даної проблеми, на нашу думку, однією з найбільш
показових є наукова позиція щодо Інтернет як глобаль
ної тенденції розвитку інформаційного суспільства
та формування цінностей та ідеології інформаційного
суспільства.
Мета наукового дослідження – розкрити умови фор
мування мережево–онлайнової культури особистості
в дискурсивному просторі віртуальної реальності, спе
цифіка якої в інтердинамічності та інтереволюційності
швидко плинного світу, до якого повинна адаптуватися
людина.
Цілі дослідження: концептуалізація мережево–онлай
нової культури особистості в дискурсивному просторі
віртуальної реальності та виявлення ключових проблем
людини віртуального світу; виявлення ігрової моделі
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самореалізації особистості, що виступає маркером
постмодерністського суспільства, в основі якого
перфомативне, ігрове «Я» людини; аналіз феномена
симулякрів, що репрезентує собою образи віртуально–
ірраціональної реальності; виявлення соціокультурної
ентропії, що відтворює деградацію віртуально–онлай
нової культури та її ціннісних орієнтирів; пошуки
ключових детермінантів духовності, що формують адап
тивні здібності людини до інформаційного суспільства.
Методологія дослідження. Для аналізу такої склад
ної проблеми, як формування мережево–онлайнової
культури особистості в дискурсивному просторі
віртуальної реальності ми будемо використовувати
аксіологічний підхід, в основі якого набір цінностей
та переконань, які визначають поведінку людини, та
сприяють формуванню ціннісних орієнтацій мережево–
онлайнової культури. Як реакція на ціннісні орієнтації
мережево–онлайнової культури людина може бути
і реципієнтом, і читачем, і співкреатором дійсності,
дискурсосмислюючи відносини мережевого суспільства
і конституюючи свій образ–Я на рівні свідомості і
підсвідомості, культури і антикультури (чи певної
субкультури). Антропологічний підхід, в основі якого
антропологічна криза, що змушує людину вирішувати
антропологічні проблеми та адаптуватися до плинного
світу, що так змінюється на наших очах в умовах
глобального поширення Інтернету [14, с. 21–30].
Обговорення проблеми. Адже, людина, яка втрачає
свою людськість, духовність і гуманізм, втрачає свою
природу, соціум, а сама зміщується у інший світ –
віртуальний. Цьому сприяє антропологічна криза,
втрата довіри до майбутнього, правової і соціальної
держави, перемоги «одновимірної людини», що куль
тивується масовим суспільствам, який породжує
можливість управління свідомістю молоді у результаті
інформаційного і технологічного управління. Важливою
рисою мережево–віртуальної культури є її мозаїчність,
пов’язана з особливостями процесу пізнання, що
поєднує в собі елементи культури різних епох і народів,
яка виступає як ціннісно–сформований і символічно–
семіотичний досвід багатьох людей, в результаті
відбору якого не відбувається ціннісного навантаження
і здобуття соціального досвіду як у випадку ціле
спрямованого процесу наукового пізнання. Культура
є колективною побудовою, вищою за індивідуальні
вподобання, і здатна впливати на діяльність людей у
культурному середовищі, тому що віртуальна реаль
ність – це простір соціалізації індивіда [2, с. 208–217].
Проблемна ситуація – дослідження проблемних
(больових) точок мережево–онлайнової культури у
дискурсивному просторі віртуальної реальності, в
основі яких цінності віртуального світу та їх вплив
на різні сфери існування людини. Саме в цей світ
занурюється людина у пошуках своєї «істини» і
намагається її уявити його як реальність–достовірність,
штучно створену через мережеве суспільство, яке
культивує спілкування в мережі як ігрову взаємодію.
В основі дослідження дискурсосмислення складних
проблем мережево–онлайнової взаємодії, яка формує
не–цілісну людину, яка лише однобічно реалізує себе у
будь–якій сфері діяльності згідно ігрової репрезентації
себе як суб’єкта мережево–онлайнової культури та в
результаті всебічного занурення людини у світ свого
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буття на основі ідеології свободи, яка поширена в
Інтернеті. Однак ця ідеологія чи світогляд не є такою,
що визначають культуру, оскільки вони безпосередньо
не взаємодіють з розвитком технологічної системи, а
свобода, що культивується у просторі Інтернету, може
використовуватися по–різному [13, с. 164–176].
Концепція мережево–онлайнового суспільства зро
била ставку на масову людину, «людину натовпу»,
яка руйнує звичну систему цінностей і акцентує свою
діяльність у мережевому просторі як ігрову модель
самореалізації, споживацтво та відсутність креативності
у світі онлайн–культури. Ігрова складова виступає
складовою домінантою сучасного віртуального світу,
а сама гра виступає маркером постмодерністського
суспільства, в основі якого перфомативне, ігрове
«Я» людини. Сьогодні роль гри виступає фактором
самоідентифікації особистості, розвитку мережевих
комунікацій, трансформації віртуальної реальності,
утвердження поліонтичності світу. В карнавальному
способі буття мережево–віртуального світу відки
даються минулі табу традиційного суспільства, що
зумовлено
формуванням
простору
віртуальної
реальності, в контексті якої формується «автономний
симулякр», який має справу не з речами, а з масками,
копіями, копіями копій,– відмічає Ж. Бодрійяр [1,
с. 123–127]. Під впливом гри віртуальної стихії
інтеграція екзистенційного та інформаційного полів
трансформується, людина втрачає шляхи пошуку
іманентних сил, самоідентифікація втрачається як
процес реалізації сутнісних сил людини, перетворюється
на гру, яка все ж таки має деякий елемент креативності.
В умовах мережево–онлайнової культури Інтернету
людина замість дійсної сутності культури людина
використовує різноманітні симулякри, як замінники,
стереотипи, стереопарадигми, примітивні матриці
свідомості. Симулякри є одним з основних понять
постмодерністської культури, яка репрезентує собою
образи віртуально–ірраціональної реальності, яка
лише відображає деяку правдоподібність оригіналу,
але не є її оригіналом. Симулякри – це трансцендентні,
ірраціоналістичні об’єкти–моделі, за якими немов би
існує реальність, яку осмислює суб’єкт як деяку досто
вірність. На думку багатьох вчених, зокрема Ж. Бод
рійяра, симулякри – це нульова матриця, квазіріч чи
квазі–предмет, згідно з якою відбувається пізнання світу,
в результаті чого реальність виступає деструктивною,
так як людина який імітує (заміщає) реальність через
посередництво феноменів симуляції. Симулякри імі
тують відсутність об’єктивності, так як стирають
різницю між достовірним і недостовірним знанням,
репродукують сурогатну, вторинну сутність з різними
кодами, знаками, референціями, мультиголограмами.
Симулякри відображають об’єкти–предмети–явища–
феномени як міфологічні раритети. На першому плані
віртуально–сурогатних процесів відображаються суро
гатні континууми, соціально–онтологічні парадигми,
в основі яких примітивні стереотипи, кліше–ярлики,
призначені для масової культури та масової людини
віртуально–мережевої реальності. Симулякри – це
пріоритет прімитивізму онлайнової культури, яка часто
виступає основою деградації особистості [1, с. 123–127].
В основі формування цінностей мережево–
онлайнової культури особистості в дискурсивному
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просторі віртуальної реальності – соціально–культура
ентропія, яка відображає процеси пониження розу
міння рівня складності світу, вона несе з собою
тотальну чи частково понижену деградацію культури
як макросистеми віртуального світу, пов’язаного з
соціокультурними нормами регуляції соціовзаємо
відносин. Соціокультурна ентропія напряму залежить
від мультипроцесів механічної інкультурації, ресоціалі
зації особистості, вона репрезентує собою деструкцію
мультифункціональної цілісності людини, що приводить
до пониження ефективно–раціональної регуляції соціо
взаємовідносин. Соціокультурна ентропія відтворює
деградацію субмоделей віртуально–онлайнової культури
та її ціннісних орієнтирів, моральної і правової
системи, пріоритетів легітимних матриць, пов’язаних з
соціостатусом особистості.
Формування цінностей мережево–онлайнової куль
тури в дискурсивному просторі віртуальної реаль
ності формується на основі еклектики, в основі якої
непорозуміння чи недооцінка особистістю тих чи інших
феноменів, подій, об’єктів чи наукових концепцій,
чи факторів, що пов’язаних з соціумом, культурою,
цивілізацією. В основі цінностей мережево–онлайнової
культури – постструктуралізм, який розроблений
таким и теоретиками, як Делез, Дерріда, Барт, Блум,
Міллер, в основі якого дискурсосмислення культури
на основі лінгвістично–текстуального моделювання,
виявлення диференційованих матриць видів діяльності,
модусів герменевтики, дискурсосягнення структурно–
культурних текстів у проекціях постмодернтенденцій
[12]. В основі постструктуралізму – осягнення текстів,
мов, лінгвомоделей, лінгвоструктур, знакосеміотичної
діяльності суб’єктів у віртуальному просторі, які
виробляють для себе модель культури на основі вище
перерахованих методологічних прийомів [4, с. 13–26].
Віртуальна культура все більше починає втрачати риси
лінійності і передбачуваності розвитку, виступає, за
визначенням постмодерністів,– різаною, мозаїчною,
«кліп–культурою» (О. Тоффлер). Послаблюючи чи
розмиваючи колись задані межі класичних визначень
культури та культурної реальності (культури, що
закономірно розвивається, структурованої, системно–
функціональної), сучасна соціокультурна реальність
все більше ототожнюється з віртуалістикою [3]. Пост
структуралізм як вираження цінностей віртуальної
сутності культури відображає: 1) еклектизацію стиліс
тики; 2) конвергенцію диференційованих художньо–
естетичних цілей та рухів; 3) диспозиції–орієнтири
постмодерну з його поглядами на натовп–масу, чи
навіть на елітні групи людей; 4) вплив різноманітних
модусів мистецтва на політичні, економічні і соціальні
процеси у суспільстві, включаючи релігію, інфор
матику, поезію, що виражається в поліфонії голосів;
5) часткова елімінація еталонів культури та їх апробація
у контексті ігрової діяльності з застосуванням прийомів
гри; 6) орієнтація на цитування, напівплагіат, імітацію
образів, нападки на самі шедеври–еталони культури;
7) використання прийомів колажу, аплікації, в основі
яких переосмислення феноменів реальної дійсності та
формування конструктів ерзац–культури, що заполо
нила мережевий простір. Концептуалізація цінностей
мережево–онлайнової культури особистості в дискур
сивному просторі віртуальної реальності приводить до
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формування таких культурних паттернів, які формують
моделі, зразки чи стереотипи поведінки молоді, яку
вони беруть за зразок. Паттерни культурні віртуального
середовища направлені на формування макромоделей
культури різних верств – від молоді до елітних
прошарків населення, формуючи макромоделі поведінки
взаємодіючих суб’єктів та їх геокультури в умовах
культурної глобалізації [5, с. 4870–492].
Модель особистості віртуального соціуму формує
образ екзистенції, що проявляється в певних еталонах,
матрицях, моделях віртуальної культури. Це те ж
саме, що відображення психіки індивіда на рівні
своєї перцепції, пам’яті, уявлюваних менталактів і
релексіємоделей, скопійованих з образів особистостей
віртуальної реальності. Образи особистості віртуальної
реальності, на нашу думку, – це архетипи колективного
несвідомого, відсутність націленості на «готовий
продукт» перетворення дійсності, принципова незавер
шеність формування ідеології чи світогляду особистості.
Віртуально–онлайнова культура особистості існує
проза межами офіційних інституцій, але при розвитку
цього явища ключовим механізмом може виступити
коментаторський механізм як своєрідна філософія
добудови ціннісного компоненту, якого не вистачає в
об’єктивній дійсності [6, с. 16–25].
Формування цінностей мережево–онлайнової куль
тури в дискурсивному просторі віртуальної реальності
зводиться до того, щоб: 1) захистити конвергенцію
диференційованих ідей та художньо–естетичних рухів
і течій; 2) виявити диспозиції–орієнтири культури на
натовп маси чи на елітарні прошарки суспільства;
3) впливати засобами онлайнової культури на політичні,
економічні, культурні процеси у суспільстві; 4) частково
елімінувати шедеври класичної культури, художніх
та естетичній прийомів, апробувати феномен гри [5].
Концептуалізація цінностей мережево–онлайнової куль
тури особистості у дискурсивному просторі віртуальної
реальності виявила її антиномічний характер, складні
проблеми віртуальної культури, які репрезентують
собою в контексті віртуалістики плюральні процеси і
фактори розвитку. Віртуальна культура робить індивідів
схожими один на одного, культивує ті феномени, які
приводять до деградації особистості, тому що культура
віртуального світу формує такі ж феномени віртуальної
свідомості і мислення [7, с. 573–578].
Отже, термін «віртуально–онлайнова культура»
ввійшов у науковий обіг (мас–медійний, комерційний),
використовуючи її для аналізу цілого ряду явищ –
економічних, політичних, духовно–естетичних, що
свідчить про широке її застосування у всіх сферах
суспільного життя. Завдяки віртуальній культурі
осягається світ, соціум, метаболічні процеси, зв’язок з
природою, соціумом, Всесвітом, а також формуються
свої цінності, ідеали, нормативи, орієнтири, смисли, які
регулюють поведінку людини, її менталітет та функції
[11, с. 266–278]. Соціально–філософський аналіз даного
феномена засвідчив, що його слід розуміти у наступних
характеристиках: 1) віртуально–онлайнова культура як
інше буття, як неіснуюча реальність: як ідея потенційна
можливого буття у формі онтологічної опозиції
буттєвого та небуттєвого утворень; 2) віртуально–
онлайнова культура як непізнана реальність: ідея
гносеологічного розділення на пізнану реальність та
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ідеалістичну (непізнану) реальність; 3) аксіологічний
конфлікт між тим, що є в реальній дійсності, і тим,
що має бути; 4) віртуально–онлайнова культура як
внутрішній світ людини, що суб’єктивно переживається
індивідом; 5) віртуально–онлайнова як імітаційна
реальність (псевдореальність): симуляція чи іміджеве
конструювання реальності; 6) вірутуально–онлайнова
культура як інформаційно–технічний простір – кібер
простір, технічно опосередковане середовище чи
медійна частина культури [8, с. 24–34].
В результаті вище перерахованих характеристик
та процесів віртуально–онлайнова культура впливає
на всі матриці–парадигми інтелектуального розвитку,
морально–етичні та естетичні диспозиції та світогляд
особистості, формуючи образ вірутальнорї людини, у
констеляції его–проекцій та диспозицій. Так як індивід
не завжди може результати раціонально своє его, тому
спирається на віртуальні приписи і канони віртуального
світу [9, с. 57–67].
Можемо відмітити, що віртуально–онлайнова
культура сприяє формуванню цінностей віртуальної
людини як складної дисипативної системи, яка заповнює
вертикаль простору свідомості на трьох рівнях:
1) ядерному; 2) смисловому; 3) інтелектуальному.
Подібна віртуально–онлайнова культура включає три
види цінностей: 1) ядерні – біологічного походження;
2) смислові, що акцентують увагу на смислових
характеристика; 3) інтелекутального рівня, в контексті
яких формується світосприйняттям індивіда, світо
відчуття, світоуявлення. Інтегральним продуктом такої
взаємодії виступає віртуально–онлайнова культура,
яка пронизує інтелектуальний горизонт особистості
і породжує власне світовідчуття, на основі якого
формується морфогенез особистості, яка отримує вектор
свого розвитку.
Таким чином, зробимо висновок, що сьогодні
необхідно вивчати всі процеси, що відбуваються в
інформаційному просторі, щоб проникнути у сферу
віртуальності, сприяти виробленню методологічного
інструментарію для дослідження віртуальної особис
тості, розгортання її свідомості, мутацій у сфері
структури свідомості, відхилень від стійкого розвитку
психіки і свідомості [10, с. 266–278]. Феномени
віртуально–онлайнової культури константно пов’язані з
реалізацією потреб людини, з людською екзистенцією,
соціалізацією особистості, розширенням функцій куль
тури в умовах інформаційного суспільства, в контексті
яких людина може бути і реципієнтом, і читачем, і
співкреатором, конституюючи образ свого «Я» на рівні
свідомості і підсвідомості. Дослідження віртуально–
онлайнової культури сприяло поглибленню даного
феномена, пошуку шляхів соціалізації «людини інфор
маційної» в складних переплетіннях віртуально–інфор
маційного буття, ускладнення культурогенезисних
процесів віртуального світу. Висновки – повинна бути
сформована ідеологія інформаційного суспільства, яка
протидіє цінностям мережево–онлайнового суспільства,
в основі якої спотворені цінності. Наукова новизна
дослідження: формування адаптивних здібностей
людини до інформаційного суспільства. Самореалізація
в Інтернеті не замінює самореалізацію в дійсності, але в
сукупності допомагає людині знайти себе і сформувати
себе як цілісність.
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Creation of online and networking values culture
in discourse field of virtual reality
The paper presents the analysis of the values of online and network ideology,
the specificity of which in interdynamity and interrevolutionarity and fluid world.
The purpose of research is to reveal the conditions of the network, the online culture
that helps people to adapt. The game which is the model of person`s self–identity,
serving a marker of postmodern society is presented in the article. The discussing
problems are the analyses of the phenomenon of simulacra, representing the values of
virtual– irrational reality. Their basis is in identification of socio–cultural entropy that
reflects degradation of virtual and online culture and its values. The used method is
axiological approach which allowed to penetrate deeply into the studying the problem.
Conclusions – the ideology of the Information Society should be formed, which can
oppose the values of social networking and online values, based on distorted values.
The scientific novelty of the research is the formation of adaptive abilities to the
information society. Self–realization on the Internet does not replace self–realization
in reality, but collectively helps people to find themselves and create himself as an
aimed personality.
Keywords: network and online culture, game activities, simulacra, social and
cultural entropy, network and online ideology, self–identity of a personality.
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Туристичні індустрії сучасності
як культурний феномен
Сучасний простір туристичної діяльності не обмежений ані в часові, ані
в культурних вимірах. Це феномен, що потребує свого особливого осмислення.
Надзвичайно важливою є проблема культурних практик в контексті
інфраструктури туристичної діяльності, що складається з надання послуг,
здійснення подорожей, імагінацій подорожі як завершеного мистецького
простору з презентації інформації. Проблема індустріалізації механізмів
практик культури перетворюється на своєрідний арт–простір, арт–
технології, які в статті інтерпретуються в контексті синтезу мистецтв.
Синтез мистецтв набуває культурно–історичної реконструкції як складова
туристичної діяльності. Мистецтво в контексті туристичної діяльності не є
самодостатнім, визначається як певний симбіоз.
Ключові слова: культура, туризм, туристична діяльність, культурні
практики, синтез мистецтв.

Можна по–різному презентувати низку проблем
культурного простору туристичної діяльності. Так,
З. Бауман починає з прощі, потім визначає фігури
продуцента культурних цінностей: «турист», «той,
хто здійснює прогулянку», «гравець» та ін. Автор
продукує певні дослідницькі метафори, що допомагають
зрозуміти, як туризм вписується в контекст більш
широкої парадигми культуротворчості, зокрема прощі,
де подорожування не можна назвати туризмом. Дія
паломника – це вчинок, подія зустрічі з абсолютом.
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Проблема глобалізації культури в контексті інсти
туалізації її технологій, зокрема туризму, вивчалася в
роботах З. Баумана, Д. Гелда, Е. МакГрю, Д. Голдблатта,
В. Заблоцького та ін. [1; 2; 3], адже мало визначені
філософсько–антропологічні та культурологічні аспекти
формування інституцій туризму в просторі глобалізації
культури.
Мета статті – визначити соціокультурні детермі
нанти формування культурних технологій в туристичній
діяльності.
Дослідник постмодернізму П. Козловські пише про
феномен інтенсифікації надання послуг, що призводить
до складної риторичної конструкції, як «послуга послуг»
[4]. Тобто послуга усуває виробничу діяльність, хоча
цей підхід піддає критиці Ф. Уебстер [8]. Так, ідея
постіндустріального,
інформаційного
суспільства
Д. Белла в контексті гіперкритики Ф. Уебстера виглядає
неадекватною, особливо в контексті універсалізації
послуги. Втім, коли мова йде про туристичну діяль
ність, то послуга стає ключовим словом, домінуючим
концептом. Туризм як система надання послуг з
культурного обслуговування спонукає до здійснення
синтетичної подорожі (подорожі в просторі культури
іншої країни, ознайомлення з дестинаціями, арте
фактами, архітектурою, виставками та музеями),
використовуючи всі супутні допоміжні інформаційні
повідомлення.
Важливими для визначення особливостей сучасних
синтез культурних практик туризму є роботи англій
ських дослідників з глобалізації взагалі і культури,
зокрема. Це дослідження Д. Гелда, Е. МакГрю,
Д. Голблатта, Д. Перратона, що дають широкий діапазон
інтерпретації глобалізаційних процесів сьогодення,
які описують як геополітичні, економічні реалії, так і
як культурні [2]. Їм вторить ще один клас досліджень
французьких науковців Д. Мартена, Ж.–Л. Мецжера,
Ф. П’ера, які описують глобальні процеси в контексті
соціологічної доктрини, показують, на відміну від пану
ніверсалістського підходу до глобалізації у дослідників
з Великої Британії, власно економічний, деструктивний
процес колонізації одних країн іншими [6].
Семіотичний підхід застосовується в етнологічних
роботах з туризму, зокрема дослідженнях Т. Щепанської,
яка вводить читача в контекст символології дороги.
У Т. Щепанської є декілька робіт, одна з котрих
присвячена молодіжним альтернативним стратегіям
подорожування автостопом, інші присвячені пошуку
осмислення соціопрагматики подорожі, що інтерпре
тується як певні міфогенні контексти, які функціонують
в сучасній культурі [10]. Дорога розглядається як певний
дискурс, можливість паломництва в «кращий світ».
Втім, паломництво визначається не як турпродукт, а як
певний культурний ландшафт, реальність культури, де
є початок, епіцентр подорожування, кінець. Феномен
подорожування до святих місць, зустрічі з абсолютом,
ритуали цих зустрічей, а водночас поверненням
додому спонукає до осмислення подорожі як феномену
домобудівництва, певного циклу культуротворчості.
Єдність паломництва і туризму є важливим для
осмислення культурного туризму, особливо культурних
практик туристичної діяльності як певного надбуття,
де культурні цінності стають певними надцінностями
завдяки їх піднесеністю над світом.
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Системний підхід допомагає осмислити культурні
виміри туризму (етичні, естетичні, художні) як
певну диференційну онтологію, або диференційну
діяльність в межах тих чи інших культурних ознак
буття людини, завданих специфікою туристичної
діяльності. Культурологічний підхід дає можливість
характеризувати реальність цінностей туризму як
своєрідне вміння, майстерність, творчість у туристичній
діяльності,
здійснювати
поведінку
в
просторі
туристичного продукту, отримувати стан, спілкуватися
з іншою людиною. Все це свідчить про той синтез
мистецтв, який не можна зазначити лише як об’єктну
реальність, синтез мистецтв, який утворюється в театрі,
зокрема. Синтез мистецтв в туристичній діяльності –
це окрема реальність, яка так чи інакше розгортається
в просторі культурних практик, мистецьких вчинків
рекрамного
повідомлення,
графічного
дизайну,
інформації щодо певної мистецької реальності туризму.
Мистецтво у широкому розумінні – це єдність вмінь,
майстерності і творчості. Так, в статті, присвяченій
туризму, В. Заблоцький піднімає одну із цікавих
проблем подорожі без повернення, що в свій час
стає моделлю українських дум, моделлю героїчного
вчинку. Автор надає один із цікавих прикладів, коли
хвора людина проходить декілька кілометрів в день,
щоб показати що вона є паломником, іде до певного
священного, місця і таким чином символічно долає
хворобу. Так, хворобу в переносному, метафоричному
розумінні, вважає В. Заблоцький, можна порівняти
з подорожжю надії. В. Заблоцький описує вчинок
хворої на рак людини, що вирішила доказати свою
віру в людські можливості змагатися з долею. «Він
(герой оповіді – І. К.) вирішив здійснити подорож
від одного узбіжжя Канади до іншого. Цю подорож
назвали «Марафоном надії». Террі зібрав гроші на
подальші дослідження злоякісних пухлин. Його
мужність по–справжньому викликала захоплення і
подив. Його подорож почалася 12 квітня 1980 р. в Сант
Джонсі (Ньюфаунленд). Террі долав щодня на протезі
приблизно 40 кілометрів і 1 вересня він дістався міста
Сандербей Онтаріо на заході, здолавши близько 5300
кілометрів. Менш ніж через рік Террі помер – але
помер як переможець, як олімпієць. Щороку сотні
тисяч канадців беруть участь у забігах на честь Террі.
Збирають гроші на допомогу хворим. Гадаю, приклад
Террі Фокса надихає долати труднощі і залишатися
людиною не тільки хворих, але й усіх, хто втрачає
надію, віру у себе» [3, с. 150].
Подорож, страждання і проща поєднуються.
Отже, подорож взагалі за своїм визначенням несе
в собі непередбаченість, незручності, виснаження,
втому, інколи болісні відчуття, стреси, шлях до
осягнення нового відчуття, нового світорозуміння,
світовідношення, нового життя, а іноді й життєвої
мудрості. Такий шлях презентує ще один вимір, коли
комфортне подорожування перетворюється на свою
антитезу, а замість комфорту виникає випробування,
своєрідна змагальність з будь–якими комфортними
станами, ствердження людини в просторі того виміру,
що свідчить про етичний кодекс туризму.
Турист як особистість – це, з одного боку,
натуральний продуцент туристичного продукту, який
власне здійснює подорож літаком, або автостопом,
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пересувається в просторі, з іншого – певний суб’єкт
турдіяльності як системної цілісності, єдність проду
центів турів, що формують та організовують туракції,
подорожі. Турист в широкому розумінні – це суб’єкт
культури, який вступає в діалог культур, а також стає
суб’єктом певної метаісторичної, метакультурної, мета
художньої взаємодій. В такому контексті категорії
«послуга», «товар», «конкурентоздатність» стають тою
своєрідною культурною діяльністю, яка визначається в
різних конфігураціях.
Так, управління туристичною діяльністю презен
тується сучасними агломераціями, які є більшими, ніж
турфірма та мають досить широкий спектр інституцій.
Єдність інституції описуються категорією «кластер».
Кластери – це певні індустріалізовані комплекси, які
формуються як продуценти здійснення туристичних
акцій, що орієнтовані на туристичні дестинації –
географічні, культурні, імагінативні, віртуальні зони
відпочинку. Так, надається пакет послуг, який фор
мується різними видами культурних практик туризму,
починаючи від візуалізації подорожі, реклами,
арт–модулів, і закінчуючи модулем пересування та
презентації наявних ландшафтів культури, природи в
просторі подорожі.
Отже, модулі туристичної діяльності можуть бути
як глобальними, так і локальними, регіональними,
національними. Глобальні модулі виходять на плане
тарний контекст. Це не обов’язково подорож в іншу
країну. Так, це може бути культурний модуль, заданий
тою чи іншою програмою культурного спілкування.
Національні модулі турподорожі відповідають націо
нальній політиці країни. Регіональні презентують
цінності тої чи іншої культури. Локальні обмежують
регіональний пакет інформації контекстом заданих
функціональних реалій місцевого значення. Це може
бути суто релаксивна функція, коли людина відпочиває,
ознайомча, спортивна, краєзнавча та ін. функції. Втім,
модулі визначаються територіальними, культурними,
художніми та іншими ознаками, які специфікуються
і формуються на підставі мереж надання послуг, а
також залежать від специфікації виробників послуг,
споживачів і всіх тих, хто здійснює технології ланцюгу
дії, що визначається як кластер [9]. Кластер як певна
надсистема або гіперсистема, системна цілісність
має декілька підсистем – технологічну, економічну,
структурно–функціональну, культурну, наукову, репре
зентативну, виховну тощо.
Важливо, щоб туристична послуга або товар несли
в собі ознаки культурних та мистецьких адеквацій, які
частіше всього характеризуються сувенірною продукцію,
що пов’язана з презентацією регіональних культурних
цінностей. Це одяг, вироби з декоративно–прикладного
мистецтва та весь пакет супутніх послуг, починаючи
з кухні та відпочинку. Адже культурно–історичний
потенціал мистецького комплексу, який ми зазначаємо
ширшим, ніж кластеризація, агломерація, маркетизація
реальності, залежить від відповідного маркетингу
та менеджменту. Мистецький комплекс туризму є
«надмаркетинговим» явищем, тобто простір мистецтва
надбудовується над маркетинговою діяльністю і вико
ристовує всі форми організації опосередковуючої
діяльності в контексті своєї специфіки. Це, пере
дусім, орієнтація на національні цінності маршрутів,
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визначення посередницької діяльності комплектування і
продаж послуг, товарів туристичного призначення, арт–
продукції, здійснення брендингу та реклами, форму
вання функцій туристичної діяльності, які максимально
презентують культурно–історичний потенціал країни.
Найбільш мультикультурна нація – це Сполучені
Штати Америки, власне тут для туризму надається
багато можливості, хоча американці не так часто
подорожують за межами своєї країни. Багато з них
подорожують в інші штати. В США домінує внутрішній
туризм. Останні десятиліття ХХ століття виникла одна
із хвиль міграційних видів туризму, що свідчить про те,
що мешканці Сполучених Штатів, народжені за межами
цієї країни та приїхали сюди після 1985 року, починають
відвідувати попереднє помешкання. Туризм корелює
з міграційними процесами, більше того, культурні
принципи подорожування та міграції наближуються.
Як відомо, міграційні процеси стають загальною бідою
європейських країн, найбільш тісно пов’язаних з
локальними війнами та ін.
Азіати та американці орієнтуються на Батьківщину,
інші мігранти інакше ставляться до адаптації в
просторі етнічного або мультиетнічного осередку
країни. Етнічні китайці – найбільш успішна у світі
група підприємців. Афроамериканці створюють свою
групу, латиноамериканці також. Мультикультуралізм
Америки спонукає до виникнення регіональних модулів
формування туристичної діяльності. Цей контекст
глобалізму добре зрежисований, утворюється як за
етнокультурними спонуками здійснення подорожі, так і
власною стратегією туристичної діяльності країн.
Лідери туристичної індустрії задають взірці
культурних подій туризму в його мультикультурному,
мегакультурному вимірі. В інших країнах цей масштаб
не так помітний, хоча в Україні теж відбуваються
міграційні та туристичні акції на мікро та макрорівнях.
Проте, з фінансових проблем вони не мають такого
розвиненого індустріалізму. Отже, мультикультурний
простір подорожування свідчить про ті глобалізаційні
процеси, які призводять до маргіналізації культури
етносів в межах масової культури, або, навпаки,
етнокультурної регенерації в межах міграційних та
рекреаційних можливостей, коли представники націй,
що активно переміщаються земною кулею, починають
більш уважно спілкуватись своєю мовою, більше
звертати увагу на свою культуру, бо все культурне
оточення виглядає для них, якщо не ворожнечим, то
чужинним.
Мультикультуралізм формує новітні форми куль
турної експансії, а також локалізації та інтеграції
культурних осередків. Туризм грає надзвичайно велику
роль як на мікрорівні, так і на макрорівні формування
глобалізаційних процесів: внутрішній туризм та виїзний
туризм поєднується в своїх стратегіях культурної
експансії, політики і, зрештою, культурної легітимації
тих акторів подорожування, що починають здійснювати
туристичні акції.
Стиль життя стає більш молодіжним, ювенальним,
екстремально загостреним, а туризм орієнтованим
на релаксацію, омолодження електорату. Так, люди
похилого віку відчувають себе більш молодими, дієвими
і жвавими у просторі підживленого глобалізаційного
комплексу культурних акцій. Символічна та естетична
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ювеналізація підживлюється традиційними брендами
комунікації в туризмі – своєрідними художніми обра
зами ювенального образу життя.
Бренди завжди пов’язані з культурними акціями,
орієнтацією на інше культурне середовище, загострений
образ іншого буття, надають ауру несподіваного та
піднесеного в туристичній діяльності, яка не
вписується в межі послуг, дестинації, товарів. Якщо
розглядати туристичну подію як певну акцію, акт,
систему послуг, функціонування дестинацій і всього
комплексу суб’єктно–об’єктних та суб’єктно–суб’єктних
відносин, включаючи суб’єктів різних рівнів, то можна
зазначити, що вони працюють на культуроморфну
мартицю самоздійснення людини як цілісного актора
культури, суб’єкта культуротворенняя. Маркетинг
мікс, інтегровані маркетингові комунікації, реклама
орієнтовані на цілісність того комплексу, який можна
визначити як «Ай–он – туризм» (вічний туризм), де
одвічність ювенального, піднесенного образу життя
гарантована цивілізацією в цілому. О. Лосєв писал, що
давньогрецький образ вічності – Ай–он – означає бути
вічно молодим [5].
Важливо зазначити природний образ вічності як
дестинацію та як певні культурні ландшафти туризму.
Так, можна говорити про природний ландшафт або
природний пейзаж в контексті презентацій екологічних
резервацій, які стають культурним образом, що
спонукає до культурного бачення природи в цілому.
Ландшафт взагалі стає одним із культуровимірних
визначень мікрокосму і макрокосму, середовища в житті
людини. Можна також говорити про нічні ландшафти
реклами, мас–медіа, ТБ, ландшафти духовного життя.
Так, скансени стають культурними резерваціями, де
утворюється своєрідна ескалація культурних спонук.
Українські скансени в Переяславі–Хмельницькому,
музей Пирогово в Україні – це певний монтаж атрак
ціонів, який свідчить про те, що тут здійснюється та чи
інша програма щодо презентації культурних цінностей.
Так відбувається універсалізація комунікаційного
простору, де кожен дискурс туризму набуває формату
розширеного твердження, є простором культурної
презентації цінностей, орієнтованим на самоздійснення
рекламних акцій, орієнтується на майже героїчний
вчинок, що продукує реклама в комплексі причетності
кожного до піднесення акту споживання. Є. Сальнікова
пише: «Реклама постійно закликає використовувати
продукцію, споживати її в усіх суттєвих, сутнісних
формах. Це загальна збуджувальна установка реклами»
[7, с. 17].
Мульти–медіа як трансактивний мобільний простір
туристичної діяльності має свою образну специфіку
інтеграції візуальних видів мистецтв в контексті
здійснення подорожей, рекламної презентації цієї
подорожі, зокрема. Відбувається певна віртуалізація
екранної презентативності подорожування із застосу
ванням всіх засобів виразності, що пов’язані з техно
логіями туристичної діяльності. Утворюється новий
електронний ситнетизм медіа–діяльності в рамках
туристичного продукту, що теж орієнтований на певний
синтез мистецтв.
Імагінація інформації та онтологічний статус
комунікації стають тими найважливішими факторами,
які спонукають до туристичної діяльності, що корелює
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з віртуальною реальністю. Як відомо, подорож можна
здійснювати, не відходячи від екрану. Ця подорож
є сурогатною, змонтованою відеопродукцією, хоча
зазвичай надзвичайно видовищною. Отже, саморух
мультикультурації, структурації конструкцій образних
реалій культурних практик туризму призводить до
так званого антропологічного повороту, коли людина
змінюється і стає людиною техносвіту, залежною від
медіа, а інколи плутає візуальні, віртуальні і предметні
реалії, більше того, рада одуритися. Адже за цим стоїть
гарна режисура артефактів медіа–синтезу.
Важливо зазначити, що туризм має свої особливі
ознаки видовища, сферу видовищності подорожі.
Мистецький синтез все перекладає на мову видова,
будь–яка інформація потрапляє в поле ескалації
картинки. Окуляцентризм як довіра до картинки стає
панівною стихією споживання турвидовища. Втім,
видовище як традиційна реальність культури в масовій
культурі перетворюється на певний компендіум ком
пенсаторних функцій.
Ідентичність і кібернетичністі тіла людини потрап
ляють в полон ігрових візуальних дискурсів, можливих
ідентичностей текстових експлікацій. Флеш–імідж,
бренд, тіло як імагінативний абсолют, комунікант,
улюблений продуцент або ідентифікатор інформації
у вигляді комуніканта на екрані – все це ті супутники,
які оточують людину. Якщо медійний набір імагінації
перетворюється на модель турподорожі як своєрідного
туристичного акту, то шлях сприймання інформації
корелює з заміною реальності візуальною картинкою.
Так, формуються синтетичні рекреативні зони, культурні
дестинації, де людина може бачити іншу людину і на
екрані, і у реальному вимірі буття.
Синтез мистецтв в просторі туризму нагадує сучасні
артефакти, пов’язані з поп–культурою, культурою хіп–
хоп, де поєднуються танцювальні, розважальні мотиви,
техно–музика, естрадний синтез, шоу–бізнес. Цей
контекст можна описати як культуру повсякдення, що
корелює з етнокультурою, регіональними цінностями.
Так, регіональні цінності в контексті набуття актуаль
ності альтерглобалістських стратегій стають найваж
ливішими для туристичного бізнесу.
Люди їдуть в подорож для того, щоб зустрітися з
іншим світом, іншою людиною в інших обставинах. Це
так звані ностальгійні тури. Німці їдуть в Казахстан,
Росію, щоб зустрітися зі своїми прабатьками, німцями
Поволжя. Ностальгійні тури є надзвичайно естетично
напруженими атракторами, повертають людину в її
молодість. Люди повертаються до тих маєтків, які
давно покинули. Етнорегенерація, етноскансени, що
переносяться на нові місця у вигляді резервацій, теж є
своєрідним «туризмом» як зворотний перенос цінностей,
як мандрівка до минулого.
Висновки. Сучасний туризм набуває складних транс
формацій, формується постмодерністський контекст
утворення етноренесансів, етномузеїв, скансенів, які
можна назвати культурним «туризмом» в широкому
сенсі. Це культурні агломерації мізансценування
предметних реалій культури. Можна говорити про
туристичний синтез культурних агломерації, який
свідчить про те, що ті, хто приходить в музей,
перетворюються на культурних туристів, приймають
інформаційну долю екскурсійного матеріалу, а також
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стають продуцентами цього способу бачення експрес–
інформації, коли виходять із звуженого формату функ
ціонування культурного простору в світ сучасного
мегаполісу.
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The tourist industry of our time is a cultural phenomenon
Modern space of tourist activity is unreserved neither in time nor in the
cultural measuring. It is the phenomenon that requires the special comprehension.
Extraordinarily important is a problem of cultural practices in the context of
infrastructure of tourist activity, that consists of grant of services, realization of trips,
imaginations of trip as completed artistic space from presentation of information. The
problem of industrialization of mechanisms of culture practices grows into original
art–space, technologies of art, that in the article is interpreted in the context of
synthesis of arts. The synthesis of arts acquires a cultural and historical reconstruction
as a constituent of tourist activity. An art in the context of tourist activity is not all–
sufficient, determined as certain symbiosis.
Keywords: culture, tourism, tourist activity, cultural practices, synthesis
of arts.
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Ідеї Києва як «Нового Єрусалима»
«Нового Сіона» в працях православних
полемістів XVI–XVII століть

Проведено стислий аналіз творчого спадку плеяди українських
православних полемістів (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.). На конкретних прикладах
показано, як відстоювалося релігійне самовизначення православної церкви як
спадкоємиці східного християнства з центром у священному місті Єрусалимі.
Наголошувалося на необхідності реформування церкви як основи формування
ідентичності українського народу. Церква має постати як така, що має
втілювати образ Сіону – символу царства Божого.
Мета статті – дослідити пам’ятки православної полемічної літератури
XVI–XVII ст. та визначити роль і значення ідей Київського Сіону та Києва
як Нового Єрусалиму як засобу ідеологічної боротьби за етно–релігійну
ідентичність українського народу.
Зроблено висновки, що ідейні напрацювання українських православних
полемістів, що здійснювалися на ґрунті давніх традицій, ідеях тяглості україн
ської історії та церкви, яка бере свій початок із княжих часів, дозволили у загаль
них рисах сформувати засади етно–релігійної ідентичністі українського народу.
Ключові слова: православні полемісти, українська релігійна ідеологія,
православна церква, Новий Єрусалим, Київський Сіон.

Постановка проблеми. Києвоцентрична ідея, яка
надавала «матері міст руських» статусу духовної сто
лиці, сакрального символу, метафорично пов’язуючи
Київ з Новим Єрусалимом або Новим Сіоном, завжди
була стрижневою у пошуках політичної та релігійної
ідентичності нашого народу. Особливої актуальності
вона набирала в моменти національного самовизначення
народу, під час тривалих періодів втрати власної
державності. Так, за часів національно–визвольної
боротьби проти польсько–католицького поневолення
та привнесених з ним ідей «римоцентризму» зусил
лями церковних мислителів у пам’ятках полемічної
літератури була відновлена ідея про статус Києва
як «богообраного» міста та про його об’єднавчу
роль у формуванні національної свідомості, почутті
безперервності й тяглості історичного буття українства.
Становлення етапу розвитку української думки, пов’яз
аного з формуванням реформаційних і гуманістичних
ідей наприкінці XVI – на початку XVII ст.,
здійснювалося на ґрунті діалогу з традицією у формі
повернення до неї на новому урівні історичного
розвитку. Важливою формою суспільно–політичної та
національної боротьби стали міжконфесійні ідеологічні
змагання православних полемістів з їх уніатськими,
протестантськими та римо–католицькими опонентами,
не останнє місце у яких займали концепції Київського
Сіону та Києва як Нового Єрусалиму.
В сучасних умовах, коли ворожі геополітичні сили
знову зазіхають на суверенітет української держави та
її територіальну цілісність, українська нація звертається
до досвіду пращурів, які в умовах польсько–католицької
експансії вели успішну ідеологічну боротьбу за етно–
релігійну ідентичність свого народу, використовуючи
для цього сакральні символи національної духовної
культури.
Мета статті – дослідити пам’ятки православної
полемічної літератури XVI–XVII ст. та визначити роль
і значення ідей Київського Сіону та Києва як Нового
Єрусалиму як засобу ідеологічної боротьби за етно–
релігійну ідентичність українського народу.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Виклад основного матеріалу. Принципові проблеми
буття українського народу поставали наприкінці
XVI – на початку XVII ст. у зв’язку з питанням щодо
Берестейської церковної унії, навколо якої розгорнулася
полемічна боротьба між уніатами та православними.
Встановлення Берестейської унії розкололо український
народ на три конфесії: католиків, православних
та уніатів. Міжконфесійна літературна боротьба
почалася ще перед встановленням Берестейської унії
і велася між римо–католицизмом та православ’ям.
Унія впроваджувалася насильницькими методами при
прямому сприянні польського уряду. Особливістю
її було те, що «русь закону римського» участі в
конфесійно–полемічному змаганні не брала (винятком
є тут С. Оріховський) або ж виказувала співчуття «русі
закону грецького». Полеміку вели поляки з метою
польської експансії та православні українці з метою
оборони власної віри. Меншою мірою велася полеміка
між православ’ям та протестантством, оскільки на
теренах України протестантський прозелітизм не набув
в той період значного успіху. Загострюється проблема
етно–релігійної ідентифікації населення: православні –
це українці (русь), неправославні – відступники. У
двадцятих роках XVII ст. була спроба об’єднання двох
конфесій, але невдала.
Унію підтримувала шляхта, суспільство ж і вище
духовенство вважали, що унія – загроза для народу,
шлях до польсько–католицької експансії, небезпека
втрати вольностей. Позиція уніатів мала свою сильну
сторону в тому, що вони мали на меті підняти
освітній рівень і вписатися в загальноєвропейський
культурний процес і контекст. Однак, контрреформація
принесла загрозу поглинання української культури
високорозвиненим Заходом. Православні, хоч і мали
дещо консервативні погляди, все ж відстоювали
інтереси народу, який у переважній більшості іденти
фікував себе з православ’ям. Гостро постала в цей
час проблема зміцнення церкви, адже без організації
освіти й виховання на православній духовній основі,
без підвищення авторитету священика, українцям в
історичному змаганні народів було не встояти. Церква
повинна була об’єднати навколо себе український
народ, але для цього необхідним було відновлення її
суспільного авторитету. Полемічна війна примусила
православних ієрархів розгорнути духовну, просвітню,
книговидавничу та культурну діяльність. І, незважаючи
на деклароване неприйняття західної вченості, в лоні
православної полемічної думки поступово формувалися
близькі ренесансно–гуманістичним та реформаційним
ідеї.
Православні полемісти змогли дати гідну відповідь
латинському Заходові, звертаючись до інтелектуальних
набутків русько–візантійської православної традиції.
Вони воювали супроти католичення, беручи на
озброєння міф про Київський Сіон як метафору
оновленої та очищеної церкви та Києва як Нового
Єрусалиму – символу богохранимого граду.
Сіон – одна з висот, на яких розташувалося місто
Єрусалим. У християнській літературі вживається як
символ царства Божого. Як зазначається в «Право
славній енциклопедії» слово Сіон більше 150 раз
використано в Старому Заповіті як синонім наймену
вання Єрусалиму, що позначає місто як вмістилище
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храму і центр релігійного життя іудеїв. Сіон і Єруса
лим постають центром світу, місцем зустрічі неба
і землі (Єз 5. 5; 38. 12); У Старому Заповіті часто
говориться про те, що з Сіоном або Єрусалимом
ворогуватимуть народи, але Сіон і Єрусалим залишаться
непереможеними (Пс 46; Іс 29. 1–8). При цьому
вказується, що неприступність Сіону для ворогів
залежить від моральної поведінки обраного народу
(Єр 7. 1–15; Пс 15; 24). Для пророків характерно
протиставлення нинішнього стану Єрусалиму, який
уподібнюється блудниці (Єр 2. 20–21, 32; 3. 1–13; Єз 16.
1–58) і називається «містом нечистим і оскверненим,
його утискають» (Соф 3. 1), його майбутній величі і
слави: «Так говорить Господь: Вернуся Я до Сіону і
буду жити в Єрусалимі, і буде зватися Єрусалим Містом
Правди, а гора Господа Саваота – горою святою»
(Зах 8. 3) [1].
Згідно з періодизацією, запропонованою амери
канським дослідником І. Шевченко, історія релігійної
полеміки в Україні, охоплює два періоди:
1) від 80–х років XVI ст. до 30–х років XVII ст.,
найактивнішими тут були острозькі книжники, а
релігійна полеміка точилася у Вільно й Західній Україні;
2) від 1630 р. до кінця XVII ст., коли центром
полемічної активності став Київ.
Острозький культурний осередок, що зібрався
довкола К. Острозького, став антиунійним центром
полемічної боротьби – фактично це була політична й
духовна столиця України. В умонастроях і творчості
книжників Острозького осередку переважали києво–
руська і грекофільська орієнтації. Острозькі книжники
належали до традиціоналістського і прогресивного
напрямів, на противагу до тих, хто займав помірковану,
серединну позицію. Традиціоналістами вважають
Герасима Смотрицького, Василя Суразького, Клірика
Острозького, Івана Вишенського, прогресивним –
Христофора Філалета. Всі створені ними полемічні
твори характеризує неприйняття схоластики й всього
латинського. Із унією острозькі книжники пов’язували
загрозу знищення своєї віри, культури і народності
та загрозу польсько–католицького поневолення. Тому
їх вороже ставлення до схоластики і латинського
богослов’я, недооцінювання значення логіки для
розвитку наукового мислення, були виявом протесту
проти ідеологічної експансії католицизму, були продик
товані необхідністю захищати надбання свого народу
від усього латинського. Ідея відданості православному
вченню, дотримання встановлених предками основ
духовного й суспільного життя лягли в основу їх
ідеології за умов напруженої боротьби між Заходом і
Сходом.
Прогресивність позиції Острозьких мислителів
полягала в тому, що у межах формування оновленої
релігійної доктрини української православної церкви
відбувалося становлення ідеології визвольного руху
в Україні. З теологічного світогляду, ідеї контролю й
виборності ієрархів, відкритого обговорення питань віри
й участі всіх у їх вирішенні, тобто з ідеї демократизації
церкви, поступово визрівали можливості для майбут
нього зародження ранньомодерних політичних прин
ципів. Спроба утвердити свободу сумління сприяла
формуванню принципу інтелектуальної та моральної
автономії особистості, усвідомленню таких її ознак,
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як вроджена рівність, свобода вираження своєї волі,
висловлювань, свобода боротьби за свої права і
переконання.
Традиціоналістський напрям репрезентували твори
Герасима Смотрицького, зокрема «Ключ царства
небесного» (1587), написаний у відповідь на книгу
ректора Ярославської єзуїтської колегії Бенедикта
Гербеста «Докази віри римської церкви. Історія
грецького рабства: заради єдності», в якій він обстоював
примат влади Папи Римського над християнським
світом. Г. Смотрицький виступив проти папського
примату і відмовився прийняти новий календар. «Се же
и блаженный апостол неплотским умом разумЂвая, от
Исаина пророчества прієм, глаголет: «Пріидєт от Сіона
избавляяй, и отвратит нечестіє от Іакова; и се им от мене
завЂт, єгда оттиму грЂхи их»» [2].
Сюди ж відносяться праці Василя Суразького «Про
єдину віру» («О единой истинной православной вірі и
о святой соборной апостольской церкви, откуду начало
приняла и како повсюду распростреся») 1588 p.; твори
Клірика Острозького «Історія о листрикийском, то есть о
разбойническомъ Ферарскомъ або Флоренском синоде, в
коротці правдиве списаная», «Отписъ на листъ...».
До прогресивного напряму належить твір Христо
фора Філалета «Апокрисис», написаний у відповідь
на трактат єзуїта Петра Скарги «Про єдність Божої
церкви» (Вільно, 1577). Твір вважається видатною
пам’яткою антиунійної боротьби. Автор «Апокрисису»
назвався псевдонімом – Христофор Філалет, що в
перекладі з грецької означає Христоносець Правдолюб.
Дослідники сходяться на тому, що він належить
прибічнику князя Острозького протестанту Мартину
Броневському. Його творчість має чітко вираженої
ознаки реформаційнї спрямованості. Проте, якщо
ідеологами західноєвропейської Реформації абсолютно
відкидалася можливості спасіння через таїнства,
заповіді й чернечу аскезу, то тут навпаки підкреслюється
рятівна функція православної церкви. Православна
церква з центром у Києві розглядалася як національна
спадкоємиця ранньохристиянської громади, яка зазнала
деформації внаслідок діяльності представників вищої
церковної ієрархії, які перейшли до унії. Тому вона
потребувала оновлення й захисту, а не заміни іншою,
протестантською. Філалет наголошував, що Річ Пос
полита, неоднорідна за національним складом і віро
сповідними традиціями держава, має гарантувати права
і свободи кожного народу, який її населяє. Здійснюючи
дискримінаційну політику щодо одного народу,
держава порушує закон Божий. Це зобов’язує народ
боротися проти несправедливості, як цього вимагає
їх совість. Христофор Філалет обґрунтовував ідею
свободи сумління, прав людини на свою віру і церкву
[3]. Людина могла досягти спасіння не довільною
дією Божої благодаті, як стверджували протестантські
теологи, а шляхом спрямованих її волею і вибором
особистих зусиль, якими здобувалася Божа милість і
уможливлювалося безпосереднє розкриття в людській
душі Божої благодаті.
Полемічні трактати І. Вишенського, учня Василя
Суразького, – вершина православної полемічної
літератури, він тісно пов’язує проблему унії з найгост
рішими суспільно–політичними проблемами власного
народу. Перебуваючи на консервативних позиціях,
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І. Вишенський загалом заперечує гуманістичну науку та
ренесансну культуру, засновану на античних зразках, але
формулює ряд постулатів, близьких до реформаторських
за змістом і навіть з елементами гуманізму. Вишенський
вважає римо–католицизм та унію загрозою для буття
українського народу, а вищі верства українського
суспільства, панство й духовенство, що її підтримали,
розглядає як відступників. Головним носієм моральних
і духовних цінностей виступає народ. Український
народ православний, а ті, що зраджують православ’ю,
зраджують і традиційним цінностям українського
суспільства. У творах Вишенський гостро виступає
проти тиранії й самодержавства, пов’язуючи своє
бачення розвитку українського суспільства з демокра
тичними принципами управління. Український народ
задля збереження і розвитку своїх традиційних
релігійних цінностей повинен також створити власну
систему освіти на християнській основі, за середньовіч
ними зразками.
Саме в цьому контексті І. Вишенським проголо
шується ідея Церкви, як Руського Сіону, що є символом
об’єднання його членів у дусі й на основі християнських
духовних засад і моралі.
Вишенський властолюбному Риму протиставляє
Єрусалим – «смиренний, лагідний, жебрак, подобу
Христове носить і вчення вміщає» [4]. Своє розуміння
істинної Церкви мислитель викладає в полеміці зі
Скаргою, який стверджував, що ознаками справжньої
Церкви, поза якою неможливе спасіння, є крім іншого
єдність у вірі, в управлінні (папство), в богослужінні
однією мовою (латиною), а також поширенні її
юрисдикції на інші народи.
На думку Вишенського, ці риси, властиві католиць
кій церкві, навпаки, є ознаками її антихристиянського
характеру (в першу чергу, владу папи над народами).
Виводиться постулат, що істинна Церква протягом
історії займала гнане і принижене становище: «...
личить Церкви Божої правдивої від диявольської
слуг переслідувати бити»; «Личить Церкви правдивої
Христової в останніх часех віку цього у применшення
приходити від перемоги князя мирського і відірваність
собі придатних на службу свою безліч багато»;
«Личить правдивої Церкви Христової ненавидимой
від світу і мирському князю служачи бити»; «Личить
Церкви Божої правдивої хрест носить і злидні любити»;
«Личить церкви Божої правдивої в мирську премудрість
дурною і нехитрої і під всім не майстерною бити»
[5]. Православний полеміст показує, що всі ці ознаки
притаманні православним Церквам «східної віри»,
паства яких в більшості знаходиться під владою іновір
них народів і терпить від них утиски. Такі уявлення про
справжню Церкву як про Церкву гнану Вишенським
могли бути запозичені з більш ранніх православних
антикатолицьких творів, наприклад, «Послання до Латин
від їх же книг» (1582), написаного в острозькому гуртку
анонімним автором. Отже, латинському Костелу, що
уявляється, як підпорядкований дияволові, мислитель
протиставляє справжню християнську Церкву з центром
у Києві, паству якої складають «східні віри правовірні
і православні християни, тобто греки, Русь та інші всі
мови».
Таким чином, у писаннях Вишенського подається
не тільки догматична критика римо–католицизму та
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уніатства, але й полемічно виводиться боротьба в
систему суспільно–політичних уявлень. Ідеї мислителя,
хоч часом мають різкий ортодоксальний характер,
отримали розвиток в православному середовищі.
Особливий вплив на сучасників виказала полемічно–
художня книга Мелетія Смотрицького «Тренос або плач
Східної церкви» («тренос» – з грецької плач), видана
1610 року у Вільно під псевдонімом Теофіл Ортолог.
Назва книги красномовно вказує на головну мету
твору – викликати співчуття до гнаної православної
церкви, звернути увагу на попрання її прав, довести
недоцільність і шкідливість Берестейської унії. Твір
написано у формі плачу чи «трену», викликаного
тими релігійними ущемленнями, що були спрямовані
проти українців православної конфесії. Плач східної
православної церкви також через відступництво від неї
частини колишніх вірян, яких автор називає злочинцями,
подаючи ремінісценції з історії релігійного єретицтва і
засуджуючи його в «Трені».
Смотрицький розвиває думки І. Вишенського,
зокрема, ідею Руського Сіону – з’єднання народу в
дусі у національній церкві. Церкву показана в творі
в ліричному образі Матері, яку покинули свої діти–
православні, і яка скаржиться на свою долю: «Горе мені,
злиденній, ой леле, нещасній, звідусіль в добрах моїх
обідраній, ой леле, на ганьбу тіла мого перед світом із
шат роздягненій!» [6]. Водночас вона згадує про своє
славне минуле: «тим я була між дочками сіонськими, що
Єрусалим між усіма містами жидівськими; що лілія між
терням, тим я була між дівицями» [Там само].
Поняття православної церкви й українського народу
ототожнюються, адже на думку автора, відсутність
такого з’єднання й породжує всі біди. Головну провину
за такий стан народу і церкви Смотрицький кладе на
ієреїв та архієреїв. Автор звертається до них: «Спите,
пастирі, а ворог не спить». Тим самим від матері
віднято «пророка і вчителя, проводиря і пастиря»,
тому пастирі стали «вовками драпіжними» і «левами
зголоднілими» [Там само]. Очищення церкви ставиться
як першочергове завдання священства, необхідне
для пробудження народу «зі сну смертного». Треба
передусім удосконалити церкву і через неї з’єднати
й підняти народ, тобто мислитель радить діяти через
духовне об’єднання, а не через збройне повстання.
Унія у цьому творі засуджується, як кривий шлях.
Хоча пізніше в «Апології», ставлячи ті самі постулати
очищення церкви, М. Смотрицький дещо змінить своє
ставлення і буде пропонувати з’єднання з уніатами
задля досягнення довгоочікуваного миру і згоди між
конфесіями. Зрештою за більшу прихильність уніатам,
аніж православним, він був засуджений Київським
собором 1628 року.
Ідеєю Сіону розвивав Кирило Транквіліон–Став
ровецький в богословсько–соціологічному трактаті
«Зерцало богослів’я» 1618 року, з огляду на вічні
питання людського буття в цьому світі. Автор говорить
про протиставлення темного й світлого, образом
першого є Вавилон, а другого – Сіон. Людина гріха й
зла – житель Вавилону, яких збирає диявол «від усіх
чотирьох частин світу». Багатство і розкіш у цьому
світі – призводить до багатьох гріхів: пихи, безчесності
та інших вад: «У тій чаші золотій повно крові вбитих
заради злота і срібла, для тої чаші золотої границі земні
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кров’ю намочені і море з кров’ю змішане» [7]. Поруч
з багатими жителями Вавилону стають перелюбники,
плотолюбці, гріхолюбці, блудники, злодії, «копачі
гробів», вбивці, тирани, які «з’їдають мечем тіла народів
багатьох країн, кров невинну проливають і розбійників
цією кров’ю годують», а також єретики, невірні народи
тощо.
Так само й держава, основана на гріхах і поро
ках, незважаючи на свою силу й могутність,
приречена до загину й падіння, як пали Вавилон
і Рим. Вавилон уподібнюється імперії зла, «змія
страшного червонопофарбованого», який піднісся над
усіма царствами «і був страшний для всього світу, як
змій отруйний, пожинаючи мечем багато народів».
Через уподібнення Вавилону і Риму, автором гостро
засуджується імперіалізм.
Як грішнику доведеться понести покарання, а
справедливій людині отримати «пресвітле небо»,
так відповідно і невірні своїй вірі народи будуть
покарані. Автор відтак закликає почути той «голос
Бога великого», що кличе до себе, а отже, відійти від
Вавилону і звернутися до Сіону. Він також наголошує
на неможливості існування і створення раю земного, бо
рай є тільки небесний, тобто не в розкошах земних, а
в дусі. І лише церква Христова є другим раєм. Церква
приймає до себе всіх: «і розбійників, і розпусників», але
тільки тих, хто покаявся. В ній люди складають кошару,
тобто овече стадо, пастирем якого є Христос. Церковні
ж владики тільки тоді пастирями є, коли вони правдиві,
тобто не посада робить їх пастирями, а їхні діла.
Протилежний Вавилону «пресвітлий Сіон, місто
прекрасне, небесний Єрусалим, що є Церквою». Але
Церква – це не будівлі, «яких літа довгі піддають
псуванню», але з’єднання вибраних людей «з–поміж
поганів, грішників і єретиків», які «відлучилися «від
нечестя і скверни». Вони й складають Христове царство
на землі. Саме цьому царству й суджена вічність у часі.
Це царство «по всьому округу землі розповсюджується,
а не в одному місці обмежене». Та й не тільки на
землі, але й у віках і в небесах: на небесах із Христом
тріумфує, а на землі «проти диявола воює і полки того
перемагає», – отже, воює супроти темного Вавилону. На
основі християнського віровчення мислитель зображує
картину віковічної боротьби у світі двох його головних
начал — добра і зла, сповіщає про минучість і тлінність
зла, проводить думку про вічність добра, що й складає
поняття раю, який втілюється в образі священного
Сіону.
«Порада щодо благочестя» від 1621 року – твір
зберігся, внесений до Луцького збірника 1624 року.
Припускається, що це одне із пастирських послань
новопоставленого
київського
митрополита
Іова
Борецького, написане, як керівництво до дії. У
преамбулі автор звертається до суспільно–релігійних
думок тодішніх українських мислителів: І. Вишенського,
М. Смотрицького, К. Транквіліона–Ставровецького:
суспільство буде тоді життєздатне, коли в ньому буде
достойний духовний провід, а його члени житимуть
у Бозі (світлий Сіон). Згадується унія, як кривий
шлях для суспільства. Відтак подаються вимоги до
духовних провідників народу. Знову наголошується
на необхідності очищення церкви, зокрема, в пункті
дев’ятому: «Поки Христовий олтар не очиститься
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від нечистей та єресей, від симонії та нечистоти,
поти... голові нашій не піднестися і ворогів видимих
та невидимих не подолати» [8]. У пункті двадцять
першому згадується прихід на Русь апостола Андрія, з
чого робиться висновок, що Русь нічим не гірша від
інших народів: «Оскільки святий Андрій, апостол,
перший архієпископ константинопольський, патріарх
уселенський і руський апостол, ноги якого стали й
на Київських горах, і Русь очі його бачили, а вуста
благословили, і насіння віри в нас посіяв – слушна
й побожна є річ відновити празника його хвалебно
й нарочито. Воістину русь нічим не є від інших
народів східних менша, мала ж бо й вона в собі
апостола–проповідника» [Там само]. У пункті двадцять
третьому стверджується тотожність понять українців
і православної церкви, а отже у пропагандистський
діяльності потрібно навертати «тих усіх росів, які
східної церкви й нас відступилися» [Там само].
Ідеї «Сіону та Єрусалиму» розробляє і Захарія
Копистенський у генеалогічному оповіданні «Про
князів Четвертинських», котрі уособлюють тут східну
конфесію загалом. До неї ж належить і народ українців,
на чолі якого автор ставить рід Четвертинських.
Автор звертається до князів зі словами, що нагадують
про духовне коріння роду, яке глибоко поєднане із
православ’ям: «Мовить Ісая–пророк: щасливий, котрий
має плем’я в Сіоні та підлеглих у Сіоні й Єрусалимі.
Це і про тебе безпечно може мовитися, оскільки маєш
плем’я і підлеглих в Сіоні та в Єрусалимі і те, що
і віру святу Сіона та Єрусалима статечно тримаєш.
Щасливий ти є, що плем’я і рід твій в роді пресвітлих
тих монархів руських є і перебуває; щасливий ти є,
що і до цих часів ласкою Божою при своїм отчім місті
Четверні залишаєшся» [9]. Відтак підкреслюється
вірність цього роду православ’ю, бо «ані вогонь, ані
залізо від віри їхньої вітцівської не відстрашить» князів.
Автором підкреслюється, що недаремно саме Стефан
Четвертинський урочисто приймав у себе в маєтку
патріарха Теофана.
Яскравою пам’яткою, в якій розвивається ідея
Руського Сіону, який тут вже названий Київським:
(«Сіон в Київській зоні») є поетичний твір «Евфонія
веселобриняча» від 1632–1633 років, написаний від
імені печерських ченців з нагоди обрання П. Могили
митрополитом. Автори радіють з цього і вбачають у
його постаті «оборону і щит Сіону», яку отримала
Україна. Русь сподівається на поміч нового митро
полита, бо «гірко–тиранський в нас панує закон», а
теперішній час для України – «мізерна доба». Відтак
сповіщається, що мури Києва вручаються в оборону
саме П. Могилі, отже, «будемо вовіки стояти». В
Дедикації П. Могила зветься фундатором «атонських
Парнасів» і пастирем «країн Сіонських», а його
старання, «щоб найкращою була наша руська слава».
У визначеній системі думок побудовано твори
владик після 1620 року, коли у Києві був поставлений
митрополит Іов Борецький. Питання про відновлення
ієрархії православним вдалося підняти навесні
1620 р., коли Київ відвідав Єрусалимський патріарх
Теофан IV. На великому з’їзді в Києві, що зібрався на
свято Успіння Пресвятої Богородиці, духовні й світські
учасники просили патріарха Теофанa поставити для
них митрополита і єпископів. Так Іов був поставлений
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Київським митрополитом 1620 року в церкві Богояв
лення Київського братства. Наприкінці 1620 – початку
1621 р були поставлені також православні єпископи
і в інші єпархії Київської митрополії. З цього часу
однією з головних турбот православних стало не
тільки збереження церковної ієрархії, а й визнання її
державною владою.
Постанова Київського Православного Собору
1621 року під головуванням першого післяунійного
православного митрополита Київського і всея Русі Іова
(Борецького) стверджувала «апостольство Києва, його
статус «богохранимого й богообраного міста».
У своєму окружному посланні від 15 грудня 1621
року владика називає свою кафедру «новим руським
Єрусалимом» та характеризує Православну Києво–
Руську Церкву як таку, що, на відміну від «римо
центристської» унії, «на добрім дубовім фундаменті
Сіонського благословенства єсть фондована» [11, с. 262].
Адже «святий Андрій Апостол є перший Архієпископ
Константинопольський, патріарх вселенський та Русь
кий Апостол, і на Київських Горах ноги його стояли, і
Русь очі його бачили, а уста благословили, і насіння
віри він у нас насадив», а тому «воістину, Русь нічим
не менша від інших східних народів». Митрополит
закликав всіх вірних звертатися: «…до богоспасаємого
града Києва, другого руського Єрусалиму».
Неодноразово і в своїх листах святитель називає
Київ «нинєшнєй из Ієрусалима отновленой святинею»,
«святинею правдивою Ієрусалимською», а кафедру – як
«святєйший престол митрополии киевскоя ірусалим
ское» [12, с. 335].
В окружному посланні містилися різкі висловлю
вання проти уніатських єпископів, які, претендуючи
на роль пастирів і вчителів руського народу, піддають
православних несправедливим гонінням. Проте в
посланні стверджувалося, що тепер православні мають
своїх законних пастирів і можуть звертатися до «свого
власного святителя ... до богоспасаємого місця Києва,
другого Єрусалима».
«Протестація» Йова Борецького це також анти
уніатський полемічний твір, у якому автор захищає від
звинувачень єрусалимського патріарха Теофана, який
висвятив православного митрополита та єпископів.
Він нагадує, що в Річі Посполитій на православних
чиниться більше утисків і гонінь, аніж на жидів–
караїмів, аріан, лютеран, євангеліків, вірмен. Навіть
турки з православними краще обходяться, в той час,
як ми «угодою і присягою до Корони прилучилися».
Відтак заколотниками та бунтівниками називаються
уніати, а православні владики – громадяни цієї землі, а
не бунтівники й заколотники, вони йдуть за заповітами
своїх батьків і не чинять збитків, злочинів та насильств,
а дбають про її духовно–національний розвиток.
Продовжує настанови митрополита Іова (Борецького)
«Повчання ієрею» від 1642 року львівського єпископа
Арсенія Желіборського, що свідчить про узгоджену
роботу церковних ієрархів щодо підвищення морального
авторитету духовенства.
Наступник митрополита Іова (Борецького) видатний
подвижник–ісихаст митрополит Ісаія (Копинський)
також наполягає на збереженні безпосереднього зв’язку
Києва з Святим Єрусалимом, переконуючи, що це
єдиний шлях до самостійного розвитку українського
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народу. Уніатам–розкольникам він говорить: «Плаче
гірко й Церква Божа, що ти відкидаєшся від неї. Хіба
ж Рим кращий від Єрусалиму? Чи не там Господь наш
довершив наше спасіння святою Своєю кровію? Чи не
звідтіль віра Христова поширилась по всьому світі і
дійшла до самого Риму? Тут намісник Ісуса Христа –
патріярх, а в Римі – апостола Петра папа, тут Гроб
Христовий, а там гроб Петрів…Чому ж Єрусалимом,
матір’ю всіх Церков, нехтують, а до Риму звертаються,
Єрусалим принижують, а Рим підвищують?» [15,
с. 101–102]. У листі до князя Корибута–Вишневецького
1631 року владика звертається до адресата з такими
словами: «Що ж, Ваша княжа милосте, в церкві Божій
сумнівного, що підозрілого, що за єресь? Чи не вона
є матір’ю всього християнства або чи не Єрусалим є
головою після Господа Бога цілого світу? Чи не звідтіля
віра християнська початок і фундамент свій узяла?
Адже від Сіону вийшов закон і слово Господнє, від
Єрусалима, як каже пророк» [14]. Митрополит глибоко
переконаний, що, підпадаючи під протекцію інших
духовних центрів, Свята Русь тим самим втрачає й
своє покликання як «Нового Єрусалима» з Києвом як
центром окремого духовного розвитку києворуського
народу, корені якого сягали давньоруських часів.
«Пункти священикам», складені І. Копинським після
його обрання київським митрополитом, також мали
на меті впорядкувати й дисциплінувати православне
священство, і їх можна розглядати, як практичне
керівництво священству до творення Руського Сіону.
Отже, в середовищі православних відродилася
ідеї Києва як Нового Єрусалима та Руського Сіону як
символу оновленої церкви та об’єднання народу в дусі
та вірі. Ідеї полемістів пізніше отримали подальший
розвиток у працях українських мислителів, що
прийшлі на зміну православним полемістам. Зокрема
в Києво–Могилянському колегіумі розроблялася ідея
національної церкви Київського Сіону. На цій же основі
постала ідея Горньої республіки Григорія Сковороди.
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Ideas Kiev as a «New Jerusalem» and «New Zion» in the works
of orthodox polemicists of XVI–XVII centuries
A brief analysis of creative heritage of the Pleiad of Ukrainian orthodox polemists
(middle of XVI – middle of XVII centuries) was accomplished. It was demonstrated on
specific examples how religious self–determination of the Orthodox Church as a heir
to Oriental Christianity with a center in the Holy City of Jerusalem was upheld. It was
emphasized on the need to reform the Church as a basis of formation of identity of
Ukrainian people. The Church is to rise as the one to incarnate an image of Zion – a
symbol of the Kingdom of God.
An objective of the Article is to research monuments of the Orthodox polemic
literature of XVI – XVII centuries and to define the role and significance of ideas of
Kiev Zion and Kiev as New Jerusalem as a means of ideological strife for ethnic and
religious identity of Ukrainian people.
Conclusions were made that ideological groundwork of Ukrainian orthodox
polemists that were done on the ground of ancient traditions, ideas of longevity of
Ukrainian history and Church that were initiated back in times of Kievan princes
made it possible in general terms to formulate principles of ethnic and religious
identity of Ukrainian people.
Keywords: Orthodox polemicists, Ukrainian’s religious ideology, Orthodox
Church, the New Jerusalem, Kyiv Zion.
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The practice of charitable
interventions of building an inclusive
educational environment
This article, having as example Ukraine, deals with the actuality, and its
preconditions of implementation the concept of charity into the complicated
architecture of inclusive educational system (institutions, practice, and philosophy) of
transitional heterogeneous society.
Keywords: charity, inclusive educational.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The last two years Ukraine demonstrates around the
world the transformation of the classic «participation
society», when a radical change in social life, desire to
move from a sustainable economic structure to a more
progressive one becomes society–complimentary creed
of nation. Under such conditions, the priori relationship
enhance of community participation and institutionalization
of charity is extremely easy detected.
The modern revival of charity and patronage is
a response of postmaidan society to the social and
economic situation, which is characterized not only by
significant plight of a large number of people, but also by
the weakening of potential. Under such circumstances,
charitable interventions determine the real priority ways of
society. This is most clearly seen in Ukrainian education,
where the charity practices are accented on ensuring
the equal opportunities for education and further active
participation of all citizens in the community life. Taking
into account that one of the strategic directions of national
education is the transition to inclusive education it is very
important to study charitable interventions in developing
of inclusive educational environment that ensures the
inclusion of common learning experience not only children
with special needs and children who find themselves in
difficult circumstances, but also the children of migrants or
foreigners and even talented.
Modern society admits that this inclusion is more
humane and effective educational system that is able to
meet the needs of all groups of children, regardless of
mental and physical development and helps to create
an inclusive society that would be fully perceive these
students, recognize their right to education, personal
development, professional activities, participation in public
life. Professional and qualified charitable activities aimed
on building an inclusive educational environment, achieves
the development of Ukrainian society, which will allow
every citizen, regardless of age and gender, ethnicity,
ability, presence or absence of features in development,
participation in society and make their contribute to its
development.
Problem of Research. Analysis of charity interventions
in developing an inclusive educational environment.
Research Focus analysis of historical and contemporary
charitable interventions in developing an inclusive
educational environment, determination of trends and
innovations in charity technology of inclusive education,
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research of charity impact on the formation of moral values
outlook of education manager in preparation for working
with heterogeneous groups.
Results and conclusions of previously published studies.
The key interest of our study is on the heterogeneous
societies because current processes on the territory of
Europe (unifying, mass migration to Europe, refugees
from conflict countries) create serious threats for existing
and functioning any social phenomena on the homogenous
basis. The differences in status, psychological, behavioral,
social, economic, cultural and other characteristics are the
basis for the development of the levels of social experience,
that contain new prospects and challenges for education
(Feldman, 2016).
The process of charity study in the development of
inclusive education presents different aspects with the
presence of ideological disputes in the description of its
philosophy reality, therefore making an attempt to study the
charity as an educational phenomenon we should take into
account historical trend of charity transformation that took
place under the influence of mental culture, religious beliefs,
moral state of society.
After analyzing numerous philosophical treatises about
ancient charity, including treatises about education of
talented children it is easy to see that in ancient Greece and
Rome the first moral foundations of charity, principles and
basic that enable to think about motives and limitations in
charity were fixed. Moreover, morality served as a moral
imperative, legislative act or as instruction or as direction
to patronage action, normalizing his blessings with the least
moral losses for child (Lyadneva, 2015).
Scientists emphasize the educational nature of the urban
landscape, where there is a high concentration of social,
corporate and individual interaction and due to reducing
of the physical, social, bureaucratic and other barriers to
improve the quality of education and personal development.
In major EU countries (France, Germany, Italy, Sweden,
Austria). a new model of inclusive education is a model
of «educational landscape» – a project aiming the creating
an integrated network of schools, cultural, sports and other
educational institutions by expanding their cooperation
to improve the conditions of youth various opportunities
in education. Among the principles of integrity we can
highlight education and personal development, social
responsibility of appropriate structures and performance
(effectiveness). Currently, there is a new understanding
of inclusive landscape, which refers to the entire area
of residence and unequal rights (kindergarten, school,
university, campus, the whole city, region).
It’s interesting that the major European countries –
Italy, Austria, Germany, Sweden – began to study the
development of inclusive education at the national level
thanks to powerful charitable association, which primarily
consisted of parents of children with disabilities. Italy,
which acted as a true innovator in the industry and one
of the first started implementing inclusive education
component, managed to do an educational reform in
the country thanks to the initiative of the organization
«Democratic Psychiatry». However, implementation of
modern charitable interventions in the field of building
inclusive educational environment is possible only if the
interaction of public institutions, businesses and public
charity on par social partnership exist. Analyzing in more
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detail the genesis of the concept of «social partnership»,
note that this is a constructive interaction between
government agencies, businesses and nonprofit organizations
to deal with social problems in the public interest, or
individual groups.
In today’s world, social partnership is a canon of
practice of joint decision–making and shared responsibility.
More recently, it seemed that the new partnership will
be able to quick restore of the system instead of the old
practice of patronage relations. However, commercial
interests and the desire to survive in the present conditions
are more social responsible motives. The system of
inclusive education is only beginning to develop a
partnership of government, business, non–governmental
organizations, parents’ action groups.
The initiators of the inclusion of children with special
needs in the learning process in the system of the general
type of educational institutions are the association of parents
of children with disabilities, organizations that defend the
rights and interests of persons with disabilities, associations
of professionals (teachers, psychologists), providing services
in the field of rehabilitation and education of children
within various charitable and grant programs. As part of this
fundraising activity, the socially oriented non–governmental
organizations of persons with disabilities are taking over
the function of education and information as a parent, and
the school community; conduct public campaigns aimed
at creating positive, equitable attitudes towards adults and
children with disabilities; involve professional lawyers to
the court upholding the right to education of children with
disabilities; attract experts, new methods and techniques for
working with children with special educational needs and
more at the expense of already by professional institutional
charity.
In Ukraine, this practice is already taking place. One
of the latest models of intersectoral social partnership
has become a pilot project in Zaporizhzhia, where from
September 1, 2016, 11 schools became the participants
of practical research of the development of an inclusive
educational environment. The initiator of the project was
the wife of the Ukrainian President, Chairman of the
Foundation Poroshenko Marina. (Koshkalda, 2016). In the
triad of government, business and the public, the last one
presents some of the largest charitable organizations and
foundations: Association of parents of children with autism
charities «Family», «Feel», «Institute for Rehabilitation
and Social Technologies», All–Ukrainian Charitable Orga
nization «Down Syndrome» and the Foundation of Natalia
Kryuchkov «The palms of happiness.»
However, the most successful experience is to establish
cross–sectoral partnerships in building an inclusive space.
Experimentally, such a model is developed in the town
Vyshgorod with the assistance of the German Children’s
Fund (ChildFund Deutschland) and Lipoid Stiftung initiated
by the International Charity Fund «Yellow–Blue Wings»
according to the project «Expanding the horizons of life of
children and youth with special needs». The project was
held under the patronage of Vyshhorod Region Council
and Region Administration in close cooperation with the
Department of Education, deputies and specialists who
work directly with children in need of inclusive education.
This model is a successful synergy of government, public,
charitable funds and their business, who consolidate their
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efforts to build an open space for the development and
education of the child with special needs. The project was
aimed at promoting the professional socialization of children
and youth with disabilities through training in vocational
schools confectionary art, catering and buffet business,
photography, IT education, psychology and animation.
This model allows the child to integrate into society
successfully, develop communication and outline future life
prospects.
Globalization put forward new requirements for the
implementation of each state in the global space. Disclaimer
of countries to participate in global processes threatens
global isolation that provokes social, political and economic
degradation state. Globalization process of the world did
not avoid charity, transforming it from a local level in
planetary providing trades of transcendental attributes,
joining culture and society, increasing interdependence
of the main components of human life on a global scale.
In conditions of the information revolution, civilizational
and cultural diversity of the modern world benefaction
combines global society to solve related problems that
need social support and investment for the development
of civilization.
Strengthening its position in world space globalization,
charity acquires strategic importance to society as a
benefactor of passive benefits provider becomes a
subject social policy, its co–partner is responsible for the
development of society. Beneficiary gets help in tantamount
responsibility for the rational use of benefits. We have to
note value analysis metamorphosis goodness that caused
a change in its environment of welfare state, to the active
participation of society deserves special attention.
Today, we are experiencing the days when people
learned to think not only about themselves. Today, we are
witnessing a phenomenon of postmaidan thinking benefactor
that corresponds to the main question «Who if not me?».
Thus, charitable projects have become an integral part
of life, particularly in the Ukrainian culture, education,
media space. According to F. Rose, a British expert on the
development of patronage programs and former director
of several private foundations in the US, the main engine
for development and implementation of quality charitable
interventions in building an inclusive culture should be an
understanding of the theory of change that is now is typical
for postmaidan charity. «Imagine a summer day when you
made a picnic on the riverbank with your friends. I enjoy
the weather, nature, communication. Suddenly you see a
child in the water, which is trying to hold in turbulent flow.
Of course, most of us will rush to rescue. Imagine that you
saved the baby, warmed, refreshed and then saw more three
children in the water. Together with your friends you will
again cast them into the water again, warm them, quiet,
and here ... ten children in the water. And then hundreds or
even thousands. What do you do in this situation?..» (Rose,
2016). Such social case is a clear example of the difference
between charity and traditional Ukrainian «version» of
globalized charity, or as the title of «postmaidan charity».
In the classical tradition, benefactors will save children’s
lives here and now, with the moral and irrational category
of mercy and compassion. And in a globalized rational
charity benefactor biggest challenge will be to determine
the true cause of the disaster and implement a strategy to
eliminate it. You may need to build a bridge that children
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do not fall into the river the way to school, but possible –
to work with people who throw children into the water
through their religion. Solutions can be set, the main thing –
to identify those that really help to make a difference. It is
possible only if to form a stable inclusive culture that can
regulate the moral foundations as charitable interactions,
and so the perception of children with special needs
society.
Turning to science–based technology strategic planning
philanthropy in the world of globalization, society proves
his understanding, not chaos, but only consolidation
in charity culture can lead to global improvements.
Innovative development of the world requires a high
level of culture of charity that is able to create the newest
technologies, specifically, actively and creatively develop
and maintain best practices of inclusive education in the
world.
Conclusions. Social partnership is a key factor in the
development of inclusive landscape. The best positive
practices of inclusion are associated with the partnership
and cooperation of the different actors of the educational
process. This term implies the involvement of different
stakeholders, exchange of experience and cooperation in
the implementation of inclusive education. This world and
Ukrainian positive experience of such cooperation ensures
the successful implementation of inclusive practices in
teaching heterogeneous groups. In conditions of information
revolution, civilizational and cultural diversity of the
modern world benefaction combines global society to solve
related problems of inclusive education in need of social
investment to support the development and civilization.
Globalization puts forward new requirements for the
implementation of each state in the global space. Disclaimer
of countries to participate in global processes threatens
global isolation that provokes social, political and economic
degradation state.
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Практика благодійних інтревенцій у розбудові
інклюзивного простору
Ґрунтуючись на прикладі України, аналізується актуальність і передумова
імплементації концепції благодійності в складну архітектуру системи освіти
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Етична легітимація шкоди
та міркування спільного блага
Здійснюється критичний аналіз сучасних етичних концепцій, що
морально виправдовують в певних обставинах діяльнісне заподіяння шкоди
або її допущення через бездіяльність. Звернення до сучасних дискусій
навколо Доктрини подвійного ефекту та Доктрини здійснення і допущення
шкоди дозволяє визначити критерії оцінки вчинків щодо їх дозволенності
чи неприпустимості (добровільність, причинність, намір, активність або
бездіяльність, пріоритетність негативних моральних прав, сприяння спільному
благу).
Ключові слова: доктрина подвійного ефекту, доктрина здійснення та
допущення шкоди, спільне благо, деонтологія, консеквенціалізм.

Класичний образ моралі, що склався протягом
двох тисяч років, пов’язаний з реалізацією двох
принципових вимог – турботою про власну досконалість
та безкорисливою допомогою іншим. Отже, моральна
дія мислилася як добровільна, ініціативна, принципово
ненасильницька та спрямована на благо інших людей.
Однак такий образ моралі може знайти свою реалізацію
в ординарних міжлюдських відносинах, неускладнених
драматизмом ситуацій живого морального досвіду. Але
будь–яка людина може виявитися заручником ситуації,
коли буде змушена безпосередньо здійснювати шкоду
іншим людям або опосередковано бути учасником
здійснення зла в силу власної бездіяльності. Яскравими
прикладами є обставини евтаназії, здійснення само
оборони або болісного вибору адресата допомоги,
коли достовірно відомо, що той, хто не отримає
таку допомогу, буде приречений на страждання і
смерть. Більш того, деякі сучасні соціальні практики
зобов’язують суб’єктів завдавати такої шкоди у наслідок
професійного обов’язку. Політична практика надає
такі приклади: ефект «брудних рук» як та необхідний
елемент ефективності політичної діяльності сучасного
політика; заподіяння фізичної шкоди терористам з
метою отримання від них інформації, яка могла б
запобігти в майбутньому масовим смертям; необхідність
ведення військових дій, в результаті яких будуть жертви
серед нонкомбатантів; втручання або ж невтручання
в справи третіх осіб, чиїм життям можна було б допо
могти для запобігання гуманітарної катастрофи та ін.
Складність морального вибору, перед яким опи
няється сучасний суб’єкт моралі, демонструє деяку
нову симптоматику морального досвіду, яка кидає
виклик сучасній етичної теорії. По–перше, такі
традиційні етичні критерії як «добро–зло», «правильне–
неправильне», «обов’язок–заборона» не завжди можуть
бути використані в здійсненні моральної оцінки
ситуації та легітимації належного способу дії. Тому в
сучасні етичні дискусії вводяться такі критерії дії як
«бажане», «дозволене», «допустиме», «неприйнятне»,
«негативне» для вимушеної моральної легітимації
деяких дій в надзвичайних обставинах і ситуаціях. По–
друге, осмислення таких проблем виходить за рамки
індивідуалістичного діалогічного дискурсу «Я–Інший»,
оскільки вимагає брати до уваги не тільки позицію
«Іншого», але й «Третього», конкуруючих інших, які
далеко не завжди можуть вступати в комунікацію і
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відстоювати свої інтереси [1, с. 141]. Відповідно оцінки
дій та морального рішення формуються не тільки в
дискурсі поняття «блага», але й «спільного блага»,
«шкоди», «права».
Таким чином, виникає питання коректного розсу
вання меж морально належного та допустимого з їхньою
предметною конкретизацією для того, щоб окреслити
образ практично–дієвої в сучасному світі моралі.
Звернення до актуальних дискусій, що розгортаються
серед представників сучасної англо–американської етики
(Ф. Вулард, Ф. Говард–Снайдер, У. Квін, Ал. Макінтайр,
Дж. Рейчелс, У. Росс, Дж. Смарт, Дж. Томпсон, Ф. Фут),
дозволить дослідити проблеми соціальної взаємодії
через призму проблематики моральної легітимності
активного здійснення та пасивного допущення шкоди.
Метою даної статті є критичний аналіз етичних
концепцій, які морально виправдовують у виняткових
обставинах необхідність діяльнісного заподіяння шкоди
або її допущення шляхом бездіяльності.
Вихідною точкою розвитку дискусій про допусти
мість заподіяння шкоди вважається стаття англійського
філософа Філіпи Фут «Проблема аборту і Доктрина
подвійного ефекту» (1967 р.), в якій розглядалися
дилемні ситуації, в яких вибір з неминучістю приводив
би до шкоди іншим людям. Описані нею гіпотетичні
ситуації про необхідність підірвати шашкою динаміту
застряглого в печері товстуна для порятунку групи
людей від паводкової води або ж не завдаючи йому
шкоди, в бездіяльності дозволити загинути всім
людям від утоплення; переведення трамвая на шлях,
де під його колесами загине одна людина заради
порятунку від подібної смерті п’ятьох людей, якщо
не втручатися в його хід; дозвіл судді засудити
невинну людину для зняття соціальної напруги та
попередження численних смертей через неможливість
знайти і покарати справжнього злочинця [5, р. 21–24],
в подальшому набули статусу широко відомих кейсів
«дилеми трамвая» або «проблеми вагонетки» (Trolley
Problem) [11], «цапа–відбувайла» (Scapegoat) [10, р. 70].
Через підвищену увагу до мисленевих експериментів
за участю трамваїв, вагонеток і товстунів гансько–
американський філософ Кваме Ентоні Аппіа жартівливо
позначив такі дослідження як напрям інтелектуальної
думки «вагонеткологія» (trolleylogy) [4, с. 26].
Незважаючи на те, що такі гіпотетичні ситуації–
дилема були придумані для вирішення нормативно–
етичних завдань та обмірковування можливих альтер
нативних рішень, ці мисленеві експерименти мають
важливе значення для практики прийняття моральних
рішень. Беручи до уваги реальні життєві дилеми
активної і пасивної евтаназії, колізії надання або
ненадання медичної допомоги смертельно хворим,
стає зрозумілим, що в ряді випадків підтримка життя
або невтручання в хід хвороби може мати принципову
різницю в моральній оцінці. Очевидно, що активне
сприяння смерті буде викликати моральне обурення на
відміну від невтручання в природний хід подій. Проте,
далеко не завжди бездіяльність отримує моральне
виправдання на відміну від діяльнісного заподіяння
шкоди. Так, відмова від подальших паліативних
процедур прискорить неминучу смерть хворого,
зменшивши тривалість страждань, проте смертельна
доза ліків ще швидше припинить передсмертні
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страждання, що може свідчити на користь заподіяння
зла і розцінювати його як морально допустиму дію
поряд з моральною допустимістю бездіяльнісного
дозволу померти. З іншого боку, лікар, який не надав
вчасно допомогу не смертельно хворому, може бути
винним в разі його смерті, мов би він скоїв вбивство.
Отже, в деяких випадках принципової моральної різниці
між безпосереднім вбивством і дозволом померти немає
[8, р. 79].
Розмежування дії і бездіяльності, а також різниці
в їхній оцінці фіксувалося ще Фомою Аквінським. У
«Трактаті про людські дії, а саме дії, властиві людині»
Аквінат диференціював людські вчинки за низкою ознак.
Моральними або аморальними можуть бути не тільки
діяльнісні вчинки, але й бездіяльність, за винятком
пов’язаних із зовнішніми обставинами – фізичною
неможливістю здійснити дію [2, с. 97] та здійснених під
примусом з боку інших осіб [2, с. 99].
Однак, якщо брати до уваги «внутрішній акт», або
іншими словами добровільність діяча, обидві такі дії
підлягають моральній оцінці через схвалення або осуд:
«ми є господарями як своєї дії, так і бездіяльності, як
свого бажання, так і небажання. Отже, довільно можна
як діяти і бажати, так і не діяти і не бажати» [2, с. 96–
97], а «причину бездіяльності належить вбачати в діячі
тільки тоді, коли він може і повинен діяти» [2, с. 97].
Хоча Аквінський в цій невеликій частині тексту чітко
не артикулює типологію тих шкідливих дій, які можуть
і не можуть знайти своє моральне виправдання, проте,
така типологія з очевидністю випливає з його пояснень.
Моральне засудження матимуть такі вчинки: по–
перше, добровільні активні дії, що за результат мають
шкоду, і які можна і потрібно уникати («позитивні» або
«активні» дії в термінології сучасних дискусій); по–
друге, добровільна бездіяльність, в результаті якої буде
шкода і яку діяч повинен уникати (не дивлячись на
свою «негативність» або «пасивність» така дія набуває
ознак «позитивності» через свідоме подолання діячем
її заборони); по–третє, добровільна умовно дозволена
бездіяльність, що приводить до шкоди і яку можна
уникати («негативна» або «пасивна» дія). І тільки
остання дія може знайти певне моральне виправдання,
оскільки сам факт бездіяльності не був категорично
забороненим.
Незважаючи на те, що Фома Аквінський зробив
начерк типології допустимих і неприпустимих дій
та бездіяльності, найбільш важливим для сучасних
мислителів
теологічного
спрямування
виявилося
зроблене ним розмежування результату дії та намірів.
У «Трактаті про правосудність» він дав моральне
обґрунтування шкоди, зокрема вбивства лиходія.
Таке виправдання вибудовується, в першу чергу, в
апеляції до спільного блага, оскільки позбавлення
суспільства від лиходія «сприяє благополуччю всього
суспільства», однак за умови, що воно здійснюється
«високопоставленими і наділеними громадською владою
особами» [3, с. 210], покликаними піклуватися про
спільне благо. Складнішою є справа вбивства невинної
людини. Тяжкість такого вбивства є більш значущою,
ніж вбивство грішника, зокрема тому, що воно позбавляє
суспільство більшого блага [3, с. 217], і уповноважена
особа повинна зробити все можливе для недопущення
такої неправосудности. Однак якщо шкода чи вбивство
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здійснюється приватною особою, зокрема в ситуації
самозахисту, слід брати до уваги вже не міркування
спільного блага, а можливість двох наслідків дії –
навмисного і ненавмисного. Моральне значення при
цьому має саме те, що входило в намір діяча за умови
адекватності цієї мети [3, с. 218]. Ненавмисний наслідок
або результат випадкових обставин не буде вважатися
гріхом, за умови належної обачності діяча [3, с. 221].
Осмислення того, що шкода може бути свідомою
метою або ж побічним ефектом активної дії, призвело
до виникнення Доктрини подвійного ефекту (the
Doctrine of the Double Effect), що є фундаментальною
концепцією, котра виправдовує деякі види шкоди в
сучасній католицькій етиці. Дане вчення засноване на
принциповому розрізненні того, що індивід має намір
зробити в строгому сенсі («прямий намір») і того,
що можна передбачити в якості побічного результату
своєї добровільної дії («непрямий намір») [5, р. 20].
Отже, «подвійний ефект» означає, що дія має два
наслідки. Один – власне бажаний необхідний ефект від
дії, другий – очікуваний небажаний ефект, який має
високу ймовірність, але не є неминучим. При цьому дія
може бути виправданою, якщо вона буде відповідати
чотирьом умовам. По–перше, дія сама по собі повинна
бути морально доброю чи байдужою. По–друге, діючий
суб’єкт може безпосередньо не хотіти зла, але може
допустити його, якщо його не можна уникнути. За
наявність можливості досягти блага без шкоди, шкода
є недопустимою. По–третє, хороший результат дії
повинен безпосередньо досягатися самою дією, а не
побічним поганим ефектом. Поганий ефект не може
бути безпосередньою причиною благої дії, іншими
словами, не можна використовувати погані засоби для
досягнення хорошого результату. І по–четверте, хороший
результат повинен бути в достатній мірі бажаним, щоб
компенсувати можливий шкідливий ефект [6].
Зосереджуючи свою увагу на розмежуванні намірів,
сучасна Доктрина подвійного ефекту не робить
принципового розрізнення між дією і бездіяльністю,
в результаті яких відбувається заподіяння зла. Як
наслідок, моральне виправдання могла б знайти
навмисна бездіяльність. У цьому сенсі ілюстративним
буде приклад американського філософа Джеймса
Рейчелса. Сміт має намір вбити шестирічного кузена
для отримання спадщини і безпосередньо здійснює
вбивство. Джон також має намір вбити кузена, однак
застає свою майбутню жертву без свідомості та не
надає їй допомогу, що призводить до ненасильницької
смерті хлопчика [8, р. 79]. Очевидно, що не знаючи
справжніх намірів, другий випадок міг би знайти певне
виправдання, оскільки Джон не був безпосередньою
причиною смерті дитини, та й можливо, просто не встиг
йому надати допомогу. Проте, знаючи справжні наміри і
Сміта і Джона – смерть дитини з метою збагачення, стає
очевидним, що обидва ці вчинки є злочином.
З огляду на варіативність ситуацій морального
вибору, питання полягає в тому, де проходить
межа того, що дійсно вважається нашою бажаною
метою. Для фіксації цієї межі Філіпа Фут пропонує
наступний приклад: з одного боку, можна уявити собі
недобросовісних торговців, що продають зіпсовані
продукти, споживання яких може привести до
численних смертей. З іншого боку, вкрай потребують
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похованнях безробітні гробарі, які спеціально просу
вають вкрадені отруєні продукти для отримання
замовлень із поховання отруєних ними людей [5, р. 22].
Очевидно, що різниця між цими прикладами мінімальна,
але тим не менше вона є істотною. Вирішальне значення
має розрізнення непрямого і прямого наміру. У всіх цих
випадках неприпустимим є та дія, в якій є свідомий
намір шкоди як необхідний засіб для спільного блага.
Тому в ситуації дефіциту медичних ресурсів морально
допустимим може бути відмова надання великого обсягу
лікарських засобів одному смертельно хворому пацієнту
на користь перерозподілу цього ж обсягу для п’яти
інших хворих, яким загрожує смерть в разі неотримання
препарату. Тобто в даній ситуації міркування спільного
блага мають значення. У кейсі «трансплантології»,
вбивство невинної людини здорової людини для
використання його органів для донорської пересадки
п’яти смертельно хворим людям не може знайти
жодного морального виправдання.
Отже, виникла потреба в трансформації Доктрини
подвійного ефекту з метою включення в неї параметрів
дії і бездіяльності, яка знайшла своє втілення в Доктрині
здійснення та допущення шкоди (Doctrine of Doing
and Allowing Harm) [12]. Дана доктрина в моральному
виправданні або забороні деяких дій робить акцент
не тільки на наявності прямої навмисної або непрямої
шкоди, але й на розрізненні активної дії та бездіяльності,
в результаті яких ті люди, на яких такі акції спрямовані,
або отримують допомогу, або постають жертвами,
приреченими на страждання і смерть. Одна дія може
бути негативною, оскільки індивід не здійснює активної
дії, дозволяючи лише здійснитися злу через бездіяльність
и тому може не засуджуватися. Інша дія буде пози
тивною, оскільки індивід безпосередньо здійснює зло, і
через це засуджується [7, с. 291].
Таким чином, Доктрина здійснення та допущення
шкоди є неабсолютистською теорією морального
виправдання заподіяння шкоди одним суб’єктам
заради допомоги іншим в якості принципу prima
facie – важливої, але не безумовної вимоги, «умовного
обов’язку», що реалізує спеціальний фактичний
обов’язок [9, р. 58]. Дана доктрина має справу з діями,
що мають ряд параметрів. По–перше, дія може мати
ряд причин, однак найбільш важливою, безпосередньою
причиною буде та, яка безпосередньо пояснює шкоду.
По–друге, за відсутності особливих обставин прямий
внесок у здійснення шкоди випливає з добровільності
діючого або бездіяльного суб’єкта. По–третє, шкода
може відбуватися в умовах особливих обставин, що не
залежать від суб’єкта і непідконтрольні йому, і через це
він стає бездіяльним учасником злодіяння.
Моральна виправданість шкоди, що здійснюється
активно або ж є результатом бездіяльності, в даній
доктрині знаходить свої засади в існуючих моральних
обов’язках в їх позитивному і негативному виразі.
Філіпа Фут наполягає на тому, що слід розрізняти
наші обов’язки допомоги іншим та наші обов’язки
невтручання в справи інших [5, р. 26]. Такі зобов’язання
виникають на ґрунті прав. Позитивне право отримання
допомоги зобов’язує до активної дії з надання такої
допомоги, таким чином, мова йде про позитивне
право отримання якоїсь користі. Негативний право
невтручання в особисті справи вимагає утримання
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від дії, що заподіює шкоду, тим самим мова йде про
негативне право не страждати [5, р. 27].
Однак практичний досвід постійно демонструє
ситуації, в яких позитивне право одних людей отримати
допомогу конкурує з правом інших не бути вбитими.
Це призводить до ряду наслідків. По–перше, у разі
конфлікту негативних і позитивних прав моральне
вимога поваги прав втрачає свою абсолютність, оскільки
позитивні права свідомо обмежуються. По–друге, якщо
в конфлікті виникає необхідність нехтування однакових
прав суб’єктів, все–таки виникає питання кількісного
обліку тих осіб, у яких будуть анульовані негативні
права. Так, для порятунку однієї людини неприпустимо
вбити іншу. Однак, для порятунку більшої кількості
людей в певних ситуаціях зняття заборони вбивства
однієї вже не мислитися неприпустимим. Чи означає це,
що негативні права можуть втрачати свою абсолютність?
Звідси випливає необхідність ранжирування прав,
що з неминучістю призведе до варіацій допустимої і
неприпустимої шкоди. З одного боку, сувора заборона
порушення таких «сильних» негативних прав як
право не бути вбитим або право не піддаватися
тортурам виключить їх із застосування по відношенню
до терористів або злочинців в ситуації порятунку
життів більшої кількості людей. Але з іншого боку,
позитивне право на отримання допомоги більшості
переважить нанесення травм одній людині, якщо вона
буде перешкодою на шляху такого порятунку. Таким
чином, до уваги береться загальний баланс блага [7, р.
308] і відповідно, деонтологічні міркування не можуть
ігнорувати консеквенціалістській розрахунок, зокрема
питання обліку спільного блага. Однак це загрожує тим,
що на людину, яку приносять в жертву, дивляться не
скільки з токи зору її самоцінності та авторитетності,
а скільки крізь призму балансу загальних витрат і
загальних інтересів. Тим самим, індивіду–жертві
відмовляють не тільки в її автономії, а й перестають
її розглядати як «господаря самого себе», а швидше,
як частину колективного цілого, заради блага якого її
власне і приносять в жертву [7, р. 308]. Таким чином,
апеляція до пріоритетності негативних прав дозволяє
відстоювати самоцінність індивіда і вимагати бачити
в ньому особистість, що потребує захисту, а не жертву,
покликану служити спільному благу. І тут мова вже йде
не тільки про виняткові ситуації вибору, а реальні події
ХХ століття, в яких тоталітарні режими знищували
мільйони унікальних громадян, приносячи їх у жертву
уявному спільному благу держави.
Висновки. Здійснений аналіз етичних концепцій,
що морально виправдовують у виняткових обставинах
заподіяння або допущення шкоди, дозволяє стверджу
вати, що в оцінці вже реалізованої дії або в ситуації
здійснення морального вибору слід брати до уваги
кілька параметрів вчинку. По–перше, добровільність
або не добровільність як з боку агенту, так і жертви;
по–друге, справжню причину комплексної дії, по–
третє, справжні наміри агенту, по–четверте активність
(«позитивність») дії або пасивність («негативність»)
бездіяльності; по–п’яте, пріоритетність негативних
моральних прав, які дозволяють або не припускають
здійснення дії або бездіяльності; по–шосте, в разі
конфлікту моральних прав слід брати до уваги мірку
вання спільного блага.
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Ethical legitimization of harm and considerations
of the common good
The article carries out a critical analysis of contemporary ethical conceptions,
which realize morally justifying of active doing harm or its allowing due to inaction
in certain circumstances. Appeal to modern discussions about the Doctrine of Double
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Effect and the Doctrine of Doing and Allowing Harm permits us to determine the
criteria for evaluating of actions from the point of view their permissibility or
inadmissibility (voluntariness, causality, intention, agency or inaction, priority of
negative moral rights, assistance to a common good).
Keywords: Doctrine of Double Effect, Doctrine of Doing and Allowing Harm,
Common good, Deontology, Consequentialism.
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Ціннісні орієнтації в системі
оціночно–ціннисних відносин
Аналізуються різноманітні підходи вчених до дослідження проблем
цінностей і ціннісних орієнтацій особистості. Зосереджується увага на
особливостях і функціях ціннісних орієнтацій, як механізму регуляції поведінки
особистості. Розглядаються наукові позиції щодо взаємозв’язку цінностей,
ціннісних орієнтацій та системи оціночно–ціннісних відносин.
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, оцінка, мотивація, соціальні
норми.

Проблема становлення цінностей та ціннісних
орієнтацій особистості здавна є однією з найвагоміших
і набуває особливої актуальності в умовах реформування
сучасного суспільства. Основні аспекти становлення
та функціонування ціннісних орієнтацій знаходять свої
відображення в багатьох філософських, психологічних
і педагогічних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних
вчених, оскільки питання пов’язані з цінностями є важ
ливими для кожної науки, яка займається проблемами
особистості та суспільства.
Сучасні дослідники, незважаючи на багатогранність
понять «цінності» та «ціннісні орієнтації», роблять
спроби логічного обґрунтування їх змістової сутності
та динаміки розвитку. Вони визначають цінності як
абстрактний і об’єктивований феномен внутрішнього
життя, натомість ціннісні орієнтації – як процесуальний
феномен, ближчий до дії, акту, аніж до якогось ста
більного стану. Під таким кутом зору ціннісні орієнтації
можна розглядати як суб’єктивний образ культурних
цінностей, тобто специфічно засвоєну цінність у
відповідності до індивідуального досвіду особистості.
Окрім цього, ціннісні орієнтації відіграють роль своє
рідної опосередкованої ланки між цінностями як можли
вими орієнтаціями загально абстрактного характеру
і конкретикою життєвих цілей, що постають у ролі
механізмів регуляції соціальної поведінки [7].
Отже, становлення і функціонування ціннісних
орієнтацій особистості на базі системи цінностей,
вироблених суспільством, дає можливість розглядати
ціннісні орієнтації як результат відображення в людській
свідомості наявних у суспільстві ціннісних відносин,
зумовлює переоцінку загально людських цінностей, які
складають основу життєдіяльності людини [1].
Ціннісні орієнтації, пов’язані з формуванням спря
мованості особистості, виражають внутрішню сторону
ставлення суб’єкта до дійсності і визначають специфіку
мотивації поведінки особистості та істотно впливають
на всі аспекти її діяльності [7].
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Зважаючи на те, що ціннісні орієнтації є важ
ливою характеристикою особистості чимало робіт
вітчизняних та зарубіжних дослідників присвячені цій
тематиці. Цією проблематикою займалися зарубіжні
вчені: В. Тугарінов, Д. Узнадзе, та вітчизняні вченні
В. Андрущенко, І. Бех, М. Михальчинко, Т. Титаренко.
Оскільки цінність є вже оціненим об’єктом, співвід
несеним з певним інтересом, тому вона завжди буде
результатом відображення цього інтересу. Об’єктивність
її полягає в незалежності від свідомості людини, а
адекватності образа самому об’єкту дослідження й
відображення.
Оцінка неможлива без відображення і становить
одну з компонентів цього процесу.
Цінність є об’єктом, який виступає, як осмислений,
відображений, оцінений суб’єктом у рамках його цілей,
ідеалів, потреб і інтересів. Розходження між цінностями
природи і цінностями культури полягають в тому, що у
першому випадку, цінність об’єктивується в людському
судженні і в людській поведінці, а в другому випадку,
вона знаходить те матеріальне втілення й закріплення,
що дозволяє зберігати її протягом тривалого часу й
передавати з покоління в покоління.
Часто поняття ціннісної орієнтації ототожнюють
із поняттям установки. У цьому, звичайно, є певний
раціональний зміст, хоча така абсолютизація викликає
деякий сумнів. Справа в тому, що й цінності, і
ціннісні орієнтації мають не тільки індивідуальний,
але й загальносоціальний рівень, тоді як установка
застосовується в основному при аналізі особистісної
поведінки.
Однак не підлягає сумніву взаємозв’язок самої
установки й ціннісної орієнтації, тому що ціннісна
орієнтація фактично впливає на всі сторони психо
логічної діяльності людини, починаючи від основ
пізнавальної діяльності й до мотивації вчинків
індивідів, з яких складається людська поведінка. Кожна
людина як індивідуальність по–своєму переживає
значення соціальних цінностей і вносить своєрідний
вклад у процес їх формування. Тому індивідуальні
и мікрогрупові установки неминуче виявляють себе
в поясненні ціннісних орієнтацій, характерних для
соціальних груп й для суспільства в цілому.
Значимим є те, що ціннісні орієнтації є основним
елементом не тільки свідомості, але й поведінки.
Ціннісні орієнтації не обмежуються раціональною
перевагою або вибором тієї або іншої цінності,
вони» стають надбанням емоційного життя індивіда
і перетворюються в його переконання. Саме процес
формування ціннісних орієнтації є одним з факторів
виховання у молоді активної життєвої позиції, свідомого
відношення до цінностей суспільства. Спектр ціннісних
орієнтацій визначається спектром інтересів особистості
її зв’язків з навколишнім світом.
Природною передумовою оцінки того або іншого
явища дійсності є своєрідна активність естетичної
свідомості, тобто естетичне сприйняття, тому оцінка
допускає наявність у людини своєрідної потреби в
естетичному переживанні, що є найбільш складним
різновидом духовних потреб.
Сприйняття явищ об’єктивного світу проявляється
в прагненні людини виступати своєрідним суб’єктом
причетності цим явищам. Естетичне сприйняття вищої
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стадії свого розвитку це завжди деяке асоціативне
сприйняття, у якому зовнішній об’єкт виступає в
ролі своєрідного символу внутрішніх переживань
сприймаючого суб’єкта. Даний суб’єкт повинен
мати сукупність певних зовнішніх властивостей, які
символізують людські характеристики, що пов’язані з
естетичною стороною ціннісних орієнтації.
«Ціннісні орієнтації можуть не співпадати з
структурою цінностей, що функціонують в суспільній
свідомості. Важливо звернути увагу на розходження
між ціннісними орієнтаціями особистості і орієнтаціями
особистості на цінності, що поширенні в даному
суспільстві. Орієнтація на цінності – це певне
відношення особистості до зовнішніх установок, норм
і звичаїв. Ціннісна орієнтація – внутрішній компонент
свідомості й самосвідомості особистості» [2].
Сьогодні існує своєрідний культ європейських
зразків
новітніх
освітніх
технологій,
що
використовуються у формуванні ціннісних орієнтацій
суспільства. Політичні сили прагнуть внести західні
моделі освіти в наше суспільство.
Подібну ситуацію прийнято пов’язувати з так званою
концепцією мультикультуризму. Головна мета якої
полягає в проваджені в соціокультурний український
простір деяких альтернативних моделей культури і
освіти, які нібито замінять тоталітарні цінності, що
були характерні для радянського суспільства. Мова йде
про те, що здійснюється політика розмивання єдиного
соціокультурного й освітнього простору українського
суспільства яке має опирається на багатовікову історію
та традиції.
У цьому іде своєрідна підміна споконвічних тради
ційних культурних цінностей деякими альтернативними
фрагментами які, не мають ніяких фундаментальних
основ і які в підсумку несуть їй деякий далекий образ
ціннісних орієнтації. В сьогоденні діє своєрідний прин
цип плюралізму стосовно освіти, до тих же ціннісних
орієнтацій молодого покоління;
Реалії дійсності говорять про те, що особливо
молоде покоління в значній мірі стурбоване проблемою
виживання й цей своєрідний плюралізм, може бути
дійсно необхідний при визначенні своїх ціннісних орієн
тацій молоді на даному ступені розвитку суспільства [6].
Можливо звернутися до тих культурним цінностей,
які проголошує сучасний постмодернізм і який дійсно,
більшою мірою, опирається на фундаментальні характе
ристики розвиненого демократичного суспільства. Але
постмодерністський принцип реконструкції в умовах
екзистенціального нестабільного суспільства призиває
критично поставитися до історично сформованим
ціннісним орієнтаціям – тобто вітчизняним традиціям,
тим ціннісним орієнтаціям, які інтегрують як цілісність,
наступність, солідарність поколінь.
Подібне бажання своєрідної реконструкції ціннісних
орієнтацій в рамках української історії, з погляду
моделей західних зразків, у принципі не може мати
нічого загального з методологією історії. Справа в тому,
що не можна проводити якусь універсальну точку зору
стосовно традицій, звичаїв, цінностей різних суспільств,
тим більше що ці ціннісні орієнтації формувалися на
різних етапах розвитку подібних суспільств. Більшою
мірою тут присутній ненауковий погляд, тому в про
тивагу необхідно створити деяку сукупність наявних
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альтернативних позицій, поглядів, точок зору на цю
проблему. Своєрідний методологічний вихід з подібних
обставин полягає в посиленні фактора єдності логічного
й історичного в аналізі й констатуванні ціннісних орієн
тацій.
Вважається, що різні набори ціннісних орієнтацій
у свідомості індивіда змінюються під впливом зміни
соціально–економічної ситуації в країні, кризовому
стані суспільства. При цьому перші місця займають
фізіологічні потреби: рівень здоров’я та матеріальне
забезпечення життя. Сьогодні в нашій країні перео
рієнтація населення із суспільних цінностей високого
рівня переходить на індивідуальні.
Дані показують загальну спрямованість інтересів
людей на себе й своє найближче оточення. Тому процеси
модернізації, спрямовані на переформування України
на сильну, економічну, демократичну державу по
західному зразку, основою якої є особиста ініціатива,
можливість виявити людський потенціал. Це будуть
цінності найвищого рівня, але реально вони призводять
до небажаної економічної ситуації, до зближення й типі
зації основної маси по системі переважних цінностей.
Таким чином, необхідно здійснити принципово нові
по своїй сутності соціально–економічні перетворення,
які спрямовані на створення умов рівних стартових
шансів для всіх членів суспільства, що не було
враховано на перших етапах перебудови [4].
Це привело до того, що нинішнє молоде покоління
здебільшого не схвалює існуючу реальну дійсність,
хоча й не заперечує її, але останнє більше говорить
про соціальний оптимізм сучасної молоді. Вивчення
проблеми цінностей тісно пов’язане з вивченням
проблем особистості, цінностей та освіти. У ряді
випадків особистість не сприймає ті цінності, які їй
пропонує суспільство. А іноді навпаки, за допомогою
суспільства активно засвоює їх. Саме цим пояснюється
актуальність проблеми з’ясування соціально–освітніх
аспектів функціонування й засвоєння особистістю тих
або інших цінностей [3].
Суб’єктивна ієрархія цінностей не буває просто
пасивним відображенням об’єктивної ієрархії як такої,
тому що з її допомогою особистість здійснює свої власні
ціннісні орієнтації. Упорядкування цінностей по ступені
їх важливості залежить не тільки від функцій, які
вони виконують у цей час, але й від тих цілей, ідеалів,
перспектив, яких особистість бажає домогтися завдяки
своїм діям. Наслідком розходження оцінок є ціннісні
орієнтації особистості, відповідно до яких одні цінності
сприймаються, а інші ні. Формування соціальних норм
завжди пов’язане з наявністю цінностей.
Дійсно, соціальні норми є своєрідним правилом,
вимогою суспільства до особистості. Це цінності
особливого виду – нормативні цінності, які займають
принципове місце в цілісній структурі ціннісних
орієнтацій особистості. Саме за допомогою соціальних
норм нормативні цінності й впливають на розвиток
ціннісних орієнтації особистості. У світі цінностей
відбувається ускладнення стимулів поведінки людини й
причин соціальної дії.
У цьому зв’язку, пріоритетну роль відіграє те,
що відповідає уявленню про призначення людини і
її гідності, ті моменти мотивації поведінки, у яких
проявляється самоствердження й свобода особистості
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[3]. Це й буде ціннісними орієнтаціями, які впливають
на сутність особистості, структуру самосвідомості,
особистісні потреби, без яких в суспільстві не може
відбуватися самореалізація особистості. Однак людина,
діяльність якої визначається тільки потребами, не може
бути вільною і створювати нові цінності.
Людина повинна бути вільною від влади потреб,
уміти переборювати своє підпорядкування потребам.
Свобода людини проявляється тоді, коли вона відмов
ляється від влади нижчих потреб, вибирає вищі ціннісні
орієнтації й прагне до їх реалізації.
Ціннісні орієнтації є відносно автономними уявлен
нями, оскільки опираються на світоглядні позиції. Сфор
мувавшись, вони впливають на інтереси, мету, потреби
діяльність – розвиток всіх сторін життєдіяльності
особистості.
У ціннісних орієнтаціях накопичується не тільки
досвід особистості, але й історичний досвід людства.
Втілений в системі норм, ціннісних орієнтаціях,
у критеріях, він стає доступним кожній людині й
проявляється в культурних параметрах діяльності.
Саме ціннісні орієнтації обумовлюють міру можливого
в реалізації гуманістичного потенціалу цінностей, їх
змістовну визначеність та своєрідні системні якості.
Ціннісна орієнтація відображається в певних
моральних ідеалах, які є проявом цільової детермінації
діяльності особистості. Подібні ідеали являють собою
своєрідні граничні цілі, вищі цінності світоглядних
систем. Вони певною мірою завершують процес ідеалі
зації дійсності, з яким нерозривно зв’язані гносеологічні
й аксіологічні сторони. У цих ідеалах зафіксована
позиція належного, по ним оцінюється реальність,
визначається тенденція майбутнього. Після досягнення
подібного ідеалу висуваються пріоритетні цілі, більш
високі ідеали, що прогнозують подальший розвиток
особистості. Саме в сфері ідеалів вирішується головна
проблема моральності, тобто гармонія соціального й
особистісного. Моральні ідеали є вищими критеріями
ціннісно–оцінного відношення особистості. Вони харак
теризуються усвідомленням особистістю відповідаль
ності перед суспільством прийняття рішення – посту
питися своїми інтересами на користь іншої людини, не
бажаючи нічого в замін.
В оціночно–ціннісному відношенні особистості
об’єктивне й суб’єктивне представлено в єдності,
визначаючи їх виборчу спрямованість як на процеси
діяльності, так і на процеси самої реалізації. У зв’язку із
цим особливого значення набуває, культура особистості
яка виступає значимим фактором в орієнтації на
соціально значимі цінності.
Варто зауважити, що на всіх рівнях розвитку
процесу ціннісних орієнтацій функціонують одні й ті
ціннісні механізми: пошук, оцінка, вибір, проекція.
Однак на різних фазах ми можемо побачити різний
ступінь завантаженості окремих механізмів: цінності
забезпечують гуманістичну стратегію перетворення
людини, на гуманну особистість [5].
Необхідно звернути увагу на те, що існує своєрідний
освітній аспект орієнтації особистості в навколишньому
світі. Він полягає в тому, щоб широкий спектр
об’єктивних цінностей культури зробити предметом
усвідомлення як особливих потреб особистості, щоб
об’єктивні цінності стали суб’єктивно значимими,
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стійкими життєвими орієнтирами особистості, її цінніс
ними орієнтаціями. Термін «орієнтація», має принаймні
два аспекти, що позначає процес і результат. Орієнтація
як результат визначається широким колом знань в певній
області, а отриманий людиною рівень є необхідним фун
даментом пошуку, удосконалення й розвитку. Орієнтація,
в цьому випадку, надає впевненості в правильності
обраного напрямку особистісного вчинку. З іншого боку,
орієнтація як процес – це проективна дія від задуму до
результату, тобто правильний вибір засобів, завдань,
цілей її досягнення, сама оцінка дії, зіставлення вчинку
із загальною спрямованістю, життєвими цінностями.
Звичайно, освітній зміст поняття «ціннісна орієнтація»
має на увазі особистість, що здобуває життєві орієнтири,
освоює навколишню дійсність, знаходить своє місце в
цьому світі.
Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасної
людини, що навчається, саме складається з пошуку
ціннісних орієнтирів в умовах принципової переоцінки
цінностей, народження нових пріоритетів. У зв’язку із
цим особливого значення й набуває освітня аксіологія,
яка звертає увагу на ціннісні орієнтації не тільки тих
що навчаються, але й тих що навчають. Культура
особистості в цій ситуації виступає особливо значимим
фактором для тих що орієнтуються на соціально значимі
цінності. Зміна освітньої позиції з монологічної в
діалогічну є одною із провідних освітніх умов орієнтації
на соціально значимі цінності.
Висновок. Процес ціннісної орієнтації може бути
розглянутий з різних точок зору. Його можна охарак
теризувати як дію, що складається з елементів: об’єкта,
на яке спрямована дія, тобто об’єктивної сторони своє
рідного методу здійснення дії, і суб’єктивної сторони,
тобто відношення суб’єкта до дії, його результату й
самого суб’єкта, що діє. Сучасна філософія освіти
застосовує динамічний підхід, який дозволяє вивчати
поведінку й діяльність людини в розвитку. Процес
формування ціннісних орієнтацій це процес, що розви
вається у часі, і в просторі. Він є досить складним,
суперечливим, але в той же час закономірним, бо підго
товлює умови для свого розвитку.
Ми бачимо, що на всіх рівнях розвитку процесу
ціннісних орієнтації функціонують ті самі ціннісні
механізми: пошук, оцінка, вибір, проекція. Однак на
різних фазах ми бачимо різний ступінь завантаженості
окремих механізмів: присвоєння цінності забезпечується
в більшій мірі пошуком і оцінкою, а на наступних
стадіях – це вибором і проекцією. Визначаючи концеп
туальну сутність терміну й механізму, підкреслимо
значення, як психологічного так і освітнього впливу
на розвиток особистісних механізмів у життєвих
ситуаціях. У цьому випадку, той хто навчається, може
цілеспрямовано сприяти механізму пошуку оцінки
вибору, проекції в освітніх ситуаціях. Шляхом вивчення
дії механізмів процес ціннісних орієнтацій приховує
потенційні можливості забезпечення оптимальних умов
їх функціонування, знаходить способи взаємодії того
що навчається й того, що навчає, у процесі формування
ціннісних орієнтацій.
Сукупність соціально значимих цінностей визна
чається пріоритетом загальнолюдських цінностей які,
зберігаються і передаються у суспільних системах:
істину, добро, красу, життя і особливо актуальну
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для нинішнього етапу розвитку суспільства любов
до Батьківщини. Система вищої освіти забезпечує
своєрідну динаміку орієнтації особи на соціально
значимі цінності і перш за все педагога. У зв’язку із
цим, своєрідність взаємозв’язку особистість–суспільство
є опосередкованим навчальним процесом, що цілеспря
мовано прагне формувати ціннісне відношення людини
до світу, до свого минулого, сьогодення й майбутнього.
Формування ланцюжка: цінності навколишньої дійс
ності – це Я, моє майбутнє, звичайно, будується на
основі різноманітних факторів, що впливають на життєві
перспективи особистості.
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Value orientations in the system
of assessment–value relations
This article analyzes various approaches of scientists to research of problems
of values and value orientations of an individual. It is focused on pecularities and
functions of value orientations, as a mechanism for regulation of individual behavior.
Scientific position regarding relationship of values and value orientations and
assesssment–value relations is considered.
Keywords: values, value orientations, assessment, motivation, social norms.
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До питання про ідентичність
людського індивіда
Актуалізується ідентичність як стрижнева проблема життєдіяльності
людського індивіда. Піддана аналізу концепція Дж. Міда, що розглядає людину
в якості суто соціальної істоти, яка, щоразу вступаючи в соціальні інтеракції,
формує нові ідентичності. Подано авторське бачення сутності людини як
системної сукупності людських природних і соціальних сил, де ідентичність є
концентрованим їх аналогом як внутрішня та цілісна природно–фізіологічна,
соціальна і духовно–світоглядна субстанція, яка «укорінює» буття людського
індивіда. Природно–фізіологічна її основа створює сталість, незмінність
індивіда як істоти, соціальна ж – його гнучкість, лабільність. Подано понятійне
визначення ідентичності людського індивіда як субстанційної, внутрішньо–
детермінованої якості індивіда, яка, зберігаючи природно–фізіологічні
основи функціонування структури його сутнісних сил, перебуває одночасно в
процесі суттєвої трансформації структури соціальних сил завдяки постійній
суспільній соціалізації. Розглянуто основні тенденції та риси сучасного світу
в умовах постійного ушвидшення темпів його розвитку і гострота проблеми
ідентичності в цих умовах.
Ключові слова: ідентичність індивіда, соціальні інтеракції, людина як
набір якостей, людина як набір ідентичностей, людина як система якостей,
ідентичність як внутрішня природно–фізіологічна, соціальна і духовно–
світоглядна субстанція індивіда, ушвидшення темпів суспільного розвитку.

Проблема ідентичності в наш час стала однією з
дуже актуальних в колі гуманітарної інтелектуалістики.
Пояснення цьому факту знаходимо, насамперед, в тому,
що потреба ідентичності неймовірно швидко увірвалася
до низки таких вимірів людської життєдіяльності, без
яких уявити сталі духовно–світоглядні, етико–моральні
та інші орієнтири сучасної людини неможливо. З
того часу, як видатний англо–американський вчений
Е. Еріксон означив цю проблему теоретично, запропо
нувавши новий на той час термін «криза ідентичності»,
дослідження даного явища тільки наростали і
сьогодні перетворилися в стійку і актуальну тематику
гуманітарної науки, зокрема і на рівні соціальної
філософії. При цьому посилення уваги до ідентичності
з боку науковців, звичайно, не є самостійним про
цесом. Важливішим є ті роль і місце, які відіграє
ідентичність людини в умовах сучасного, по суті своїй,
швидкозмінюваного світу. Це особливо стало помітним в
контексті укоріненості сучасної людини в бутті.
Тема ідентичності в наш час отримала найрізно
манітніші обґрунтування практично в усіх аспектах
своєї природи, починаючи від стрижневих джерел і
закінчуючи механізмами прояву. Внаслідок такої прис
кіпливої уваги науковців ідентичність як соціальний
феномен отримала різнобічну аргументацію. Цьому
сприяли, крім Е. Еріксона, роботи як західних дослід
ників (Дж. Міда, Ч. Кулі, К. Ясперса, О. Шпенглера,
Х. Ортеги–і–Гассета та ін.), так і вітчизняних (П. Гна
тенка, В. Павленка, В. Малахова, М. Шульги та ін.).
Разом з тим, термін «ідентичність» вживається
в останню чверть століття настільки часто, що
нерідко за цією модою на ідентичність втрачається її
справжній зміст. Пишуть і говорять про ідентичність,
ідентифікацію, індивідуальну, особисту, соціальну,
національну, етнічну, професійну, вікову ідентичність
тощо. Це далеко не повний перелік аспектів безсумнівно
важливого феномену людського буття. У цьому «морі
ідентичностей» поступово забувається головне: що вза
галі є ідентичністю людського індивіда? Яке місце
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займає ідентичність в структурі сил людського індивіда?
Що є джерелом ідентичності індивіда? Чому ця
проблема так гостро актуалізована в наш час, які для
цього існують об’єктивні, фундаментальні підстави? Чи
можлива ідентичність як така, що визначає духовно–
світоглядний «каркас» людини? Якщо можлива, то
за яких умов? Скільки ідентичностей має конкретна
людська особа – одну чи багато? Таких питань можна
поставити неймовірну кількість, рівно стільки, скільки
«коштує» сама ідентичність як феномен. Ясним стає
одне: усі відповіді на сформульовані вище питання і
не сформульовані, але абсолютно очевидні в контексті
виняткової складності і важливості самого явища
ідентичності, знаходяться у прямій залежності від того,
яку методологію застосовувати до пояснення двох,
насправді ключових аспектів проблеми. По–перше,
сутності не лише самої ідентичності, але й людського
індивіда в цілому. Іншими словами, ми будемо бачити
ідентичність такою, якою уявлятимемо саму людину в
усіх її вимірах: родовому, індивідному, особистісному
та індивідуальнісному. По–друге, незважаючи на те, що
ідентичність є предметом прискіпливої уваги величезної
когорти дослідників, маю на меті обґрунтування
того її аспекту, котрий стосується фундаментальних
основ людської ідентичності, які в останню сотню
років «засвітили» цей феномен як гостру проблему
життєдіяльності соціуму на усіх рівнях його організації,
починаючи від пересічного людського індивіда і
закінчуючи цивілізаціями. Мова іде про ґрунтовні
історичні процеси, які з безжалісною необхідністю
виривають сучасну людину з меж її традиційного,
певною мірою, спокійного буття і кидають у вирій
незвіданого, змінного, нестабільного, такого, де ста
більність полягає в постійності суспільних змін. На
мою думку, такими в наш час є ушвидшення темпів
розвитку суспільної історії та, користуючись терміном
Х. Ортеги–і–Гассета, своєрідний «бунт мас».
Розглянемо перший вимір ідентичності. Варто
зауважити, що при всій «розкиданості» бачень явища
ідентичності, як і самої людини, усі вони зводяться
до двох: людини як універсалії, що однаковим чином
здатна проявити себе у будь–якому сегменті суспільного
буття, і людини як універсалії потенційно, однак з
пріоритетними сегментами прикладання власних сил.
Прикладом першої методологічної системи уявлень
про людину та її ідентичність є, безсумнівно, традиція
західного прагматизму, що починається з У. Джемса та
Д. Дьюї, але в контексті саме ідентичності особливо
проявилась у філософській концепції Дж. Міда. Як
і весь прагматизм Дж. Мід розглядав об’єктивну
реальність не як певну взаємопов’язану систему,
де суттєвим чином функціонують логічні зв’язки
всередині системи, а як сукупність різноманітних
ситуацій, дуже часто між собою не пов’язаних, а тому
таких, які очевидним чином не випливають одна з
одної. Фактично світ і особливо людський світ та
людська історія розглядаються Дж. Мідом як потік
подій, обставин, явищ, які розгортаються довільним
чином, не мають між собою внутрішніх взаємозв’язків,
а значить в них не потрібно шукати якусь систему,
логіку, тенденції, закономірності розгортання. Звідси
випливає, що людина – це істота несистемна, тобто
така, що має навчатися призвичаюватися до будь–якої
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життєвої ситуації. Людські сили тлумачаться Дж. Мідом
як своєрідний інструмент адаптації у інтерактивних
взаємодіях між людьми [3, с. 361–362]. Це випливає з
того, що, за думкою американського філософа, людина –
суто соціальна істота, весь її життєвий потенціал
випливає лише із суспільного кореня, із вічного процесу
адаптації людського індивіда до найрізноманітніших
соціальних обставин. Його (індивіда) природні фактори
зазнають соціалізації, в процесі останньої суттєво
змінюються, набувають переважно соціального змісту,
втрачаючи свою самодостатність і самостійність як
чинники життєдіяльності людського індивіда.
Приблизно в такому ключі пояснював Дж. Мід і
явище людської ідентичності. Для нього остання –
це суто соціальне утворення, яке ніяк не зумовлене
фізіологічними підставами людини. Звідси випливає,
що ідентичність кожної людини – це логічний наслідок
тих суспільних зв’язків, в які вона включається, а
отже набуває не тільки певного досвіду адаптації, але
й формує своєрідну соціальну пам’ять про способи
та форми такої адаптації. Таким чином, залучаючись
у все ширше коло соціальних інтеракцій, людський
індивід, на думку Д. Міда, набуває все більшого
досвіду ідентичності і стає на шлях універсального
самовдосконалення. І чим більше таких соціальних
ролей він зіграє, тим більше універсальною людиною
буде.
Підсумовуючи, скажу про те, що розуміння сутності
людини як універсалії, здатної однаково проявити себе
у будь–якому сегменті суспільної діяльності, фактично
тлумачить людину як довільний набір якостей, а не
як систему якостей, як універсалію ідентичності, а
не як систему ідентичності. Такий підхід заперечує
ідентичність як стрижневу духовно–світоглядну субстан
цію людського індивіда, яка виступає фундаментальним
орієнтиром усієї його діяльності. Більше того, такий
методологічний підхід фактично знімає саму проблему
ідентичності, оскільки в кожній іншій суспільній
ситуації (за Д. Мідом – інтеракції) має бути інша
ідентичність індивіда. Недаремно один з відомих дослід
ників явища ідентичності В. С. Малахов, аналізуючи
«теорію ролей», що фактично випливає з описаної вище
концепції Д. Міда, пише: «Теорія ролей демонструє
дуже пікантну з точки зору спекулятивно–філософської
традиції обставину: якщо те, що називають «індивідом»
або Я, являє собою, по суті, сукупність певних ролей, то
про яку «ідентичність» можна говорити взагалі? Іншими
словами, у індивіда не одна, а кілька ідентичностей.
Але тим самим перед соціально–філософською
теорією постає проблема: як довести «ідентичність» до
тотожності із самим собою? Як ідентифікувати «її саму»
з множиною ідентичностей?» [2, с. 45].
Дійсно,якщо прийняти методологічну позицію
Д. Міда і погодитися з тим, що людський індивід щоразу
з будь–якою соціальною інтеракцією проявляє свої
адаптивні резерви і виробляє відповідну ідентичність,
то це означає повну і беззастережну релятивність
його сутності як людини. Це означає, що кожен з нас
нічого не має стабільною, сталого у своїй природі.
Навіть такого, що дається від народження. Тоді як
бути з вродженими людськими якостями, які не
змінюються ніколи? Як бути, наприклад, з тлумаченням
типу нервової системи, яка дається від народження?
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Як бути з темпераментом, який дається кожному з
нас від народження? Чи може наука помиляється і
холерик, наприклад, під впливом соціальних інтеракцій
перетвориться на меланхоліка або флегматика? Такі
питання можна ставити довго. Очевидно одне: питання
ідентичності людського індивіда – це питання, відповідь
на яке передбачає множину обставин людського буття,
врахування того простого факту, що людина – істота
в тому числі духовна, моральна, світоглядна, а це
об’єктивно має передбачати певні ціннісні пріоритети.
Адже саме цим ми і відрізняємося один від одного.
Саме тому, що в кожному з нас є природно–фізіологічне
як дане, абстрагуватись від якого жоден з людей не
може, і яке ми отримуємо з початком свого життя, ми і
є індивідуальностями об’єктивно, навіть незалежно від
того, хочемо ми цього чи ні.
При аналізові явища ідентичності важливо, на
мій погляд, враховувати той давно відомий факт, що
кожен людський індивід є одночасно і уособленням
родової людської сутності, і окремою особою, яка
наділена як індивідуальними ознаками, так і особис
тісними. Заперечувати цей факт – значить зводити
складну внутрішню його структуру до якогось
одного виміру – фізіологічного чи соціального. Саме
це і можна помітити в концепції Дж. Міда (як і у
більшості представників філософського прагматизму),
коли людський індивід подається як суто соціальний
феномен. Насправді кожен з нас – дуальний взаємо
зв’язок і природного, даного нам від народження, і
соціального, яке ми набуваємо протягом усього життя.
Така двохрівнева композиція людських сутнісних сил –
специфічна відмінність людського як такого, на відміну
від суто природного, зокрема, тваринного. Маючи
тварність як тілесність, як фізіологічну субстанцію,
кожен людський індивід підпорядковується законам її
функціонування. Дійсно, як ми можемо впливати на
фізіологічні процеси в нашому тілі, наприклад, під час
споживання їжі, або загоювання рани. Сьогодні усім
зацікавленим відомо, до прикладу, що людина стає
дратівливою, якщо в її організмі не вистачає такого
важливого хімічного елемента як магній. Левова частка
фізіологічних процесів нашого організму протікає без
нашої свідомої участі, тому що вона визначається не
умовами нашої суспільної соціалізації, а тим, що ми
отримали від народження! І як би не соціалізувалися,
ми не змінимо власний темперамент як тип нервової
системи. Ми не змінимо в природньому своєму стані
зовнішній вигляд, бо його ми отримуємо від батьків.
Ми маємо такий тембр голосу, яким виказуємо себе на
відстані, в телефонній розмові тощо. Все це ми маємо
від народження і зберігаємо протягом усього життя, а
втрачаємо винятково в результаті штучних умов.
Таким чином, кожна людина володіє індивідуаль
ністю як такою сутнісною ознакою, яка вирізняє її
серед інших людей. Індивідуальність кожного з нас –
це наша неповторність, унікальність – те, що робить
кожного з нас тим, ким ми є. В її основі, безсумнівно,
лежать природньо–фізіологічні особливості кожного
людського індивіда, стрижневі з яких зберігають
цю нашу неповторність все життя. З іншого боку,
кожен з нас є результатом суспільного, колективного
буття, а тому постійно придбаває соціальні сутнісні
сили – знання, уміння, навички, здібності, потреби,

147

Випуск 121

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

інтереси, цілі, ідеали, в цілому цінності. Вони, звісно,
не розгортаються поза фізіологічними особливостями
індивіда: насправді в процесі людської життєдіяльності
формується унікальна композиція внутрішньої струк
тури сутнісних сил індивіда. Вона, безумовно, є наслід
ком як природних даних людини, так і тих соціальних
умов, де вона соціалізується.
Сказане вище дає ключ до розуміння феномена
ідентичності людського індивіда. Нагадаю, що іден
тичність – це своєрідне «Я» індивіда, концентроване
відображення структури його сутнісних сил, його
єство. Ідентичність індивіда – це та внутрішня
природно–фізіологічна, соціальна і духовно–світоглядна
субстанція, яка «укорінює» буття індивіда, робить
самого індивіда тим, ким він є по суті. Ідентичність не
може бути іншою, ніж людський індивід сам по собі.
Звідси випливає, що ідентичність є концентрованим
аналогом структури сутнісних сил індивіда – як
природно–фізіологічних, так і соціальних. А це озна
чає, що сама ідентичність так само, як і людський
індивід, має дуальну природу. Її незмінну, сталу
складову структури формують природні основи буття
індивіда, які даються від народження і зберігають базу
індивідуальності кожного з нас. Другою складовою
структури ідентичності є соціальна. Вона постійно
змінюється під впливом суспільної соціалізації людини
і уособлює особистісний рівень індивіда. Ідентичність
індивіда, таким чином, це – індивідуально–особистісне
поєднання, їх композиція, в якій одне виражає
сталість, постійність, незмінність індивіда як істоти,
інше – його постійне перетворення, гнучкість, лабіль
ність. Ідентичність людського індивіда – це така
субстанційна, внутрішньо детермінована якість цього
індивіда, яка, зберігаючи природно–фізіологічні осно
ви функціонування структури його сутнісних сил,
перебуває одночасно в процесі якісної трансформації
структури його соціальних сил завдяки постійній
суспільній соціалізації.
Звернусь до другого, означеного вище, виміру
ідентичності. Ушвидшення (прискорення) історії – факт
на сьогодні очевидний і доведений. І він ілюструється
будь–яким ракурсом. Наприклад, темпами зростання
чисельності планети. Якщо на початку раннього
палеоліту населення Землі складало 100–200 тис. людей,
на початку пізнього палеоліту – 1 млн., на початку
неоліту – 10 млн., а в кінці цього періоду – 50 млн.
людей, то на початку нашої ери – 230 млн. Перший
мільярд людей з’явився аж через 1800 років, другий –
вже за 130 років, третій – за 31 рік (1961 р.), четвертий –
за 15 років (1976 р.), п’ятий – за 13 років (1989 р.) [1,
с. 121], а сьогодні число землян перевалило за 7 млрд.
Особливо суспільне ушвидшення стало очевидним в
минулому віці, який отримав масу епітетів: «Рубіжний
мiж тисячоліттями, ракетний, ядерний, кібернетич
ний, комп’ютерний, економiчно–кризовий, потогінний,
ринковий, народно–капiталiстичний, революційний,
постiндустрiальний, iнформацiйний, нейлоновий тощо.
Одночасно це століття рiвностi i свободи, демократії i
диктатур, посилення міжнародних, миролюбивих рухів
та виникнення світових воєн, торжества всенародних
виборів i жорстоких тиранів. ХХ століття – це час
людського розуму i пошуку людського духу, апофеоз
рацiональностi i стійка тенденція до вивчення i спроб

148

Гілея

осягнення глибин ірраціонального. Це цивiлiзацiя
високого оптимізму, вiри в майбутнє i втраченого сенсу,
самотнього буття, безнадійної, абсурдної, трагічної
долі особистостей i народів, розгубленого i загубленого
покоління, що не знайде свого притулку. Майже все, що
можливе в людській iсторiї, зібрало в собі це століття.
Початок ХХІ лише закріпив ці риси» [4, с. 249].
На тлі такого фундаментального процесу, яким є
ушвидшення історії, ми можемо констатувати факт
очевидної світоглядної розгубленості особистості, її
дивної на тлі реальних досягнень немiчностi перед
останніми, зневіри перед майбутнім. «Щось чуже
перетворює майбутнє в минуле, – писав О. Шпенглер, –
i ця сторона надає часові, на противагу просторові,
тієї сповненої суперечностей моторошності i приго
ломшуючої подвiйностi, яких не може цілком позбутися
жодна значуща людина» [6, с. 87]. Вона втрачає грунт
під ногами, її стан є дволикою потенцією тріумфу i
трагедії, потужності i невпевненості, які загнiздилися в
її душі. «Серйозний розрив мiж минулим i сучасним, –
зазначав відомий іспанський філософ Х. Ортега–i–
Гассет, – це загальне явище нашої епохи, i в ньому
криється те більш–менш невиразне пiдозрiння, що
приводить до характеристичного збентеження сучасного
життя. Ми, сучасні люди, відчуваємо, що раптом
залишились самі на землi; що мертві вмерли не на жарт,
а таки по–справжньому; що вони вже не можуть стати
нам у пригоді. Рештки традиційного духу звітрились.
Взiрцi, норми чи стандарти нам не потрiбнi. Ми мусимо
розв’язати наші проблеми без активної спiвпрацi
з минулим, в повній дiйсностi – чи то проблеми
мистецтва, науки чи політики. Європеєць стоїть
самотній, без живих небiжчикiв по боці ...вiн загубив
свою тінь» [5, с. 33]. Ситуація набирає сенсожиттєвого
характеру, аксіологiчнi, цiннiснi проблеми не просто
виходять на передній план, а стають засадними, такими,
без вирішення яких неможлива жодна iндивiдна
перспектива. Особистісна iдентичнiсть виступає на
перший план як проблема виживання, активної адаптації
до сучасних умов. Це виражається в різних сферах
особистісної структури iндивiда: соцiально–економiчнiй,
психологiчнiй, моральній, правовий, полiтичнiй тощо.
Iнтравертнi та екстравертнi процеси взаємодіють в цій
структурі i породжують складний клубок суперечностей,
де адекватність самоiдентифiкацiї різна. Пошуки
самототожностi викликають подвiйнiсть, потрiйнiсть i
т.д. iндивiдуального існування i актуалiзацiю проблеми
виживання самої себе, власної ідентичності.
Щоб охарактеризувати другий означений мною
фундаментальний чинник ідентичності як проблеми
сучасної людини, краще всього, на мою думку,
звернутись до першоджерела – праці Х. Ортеги–і–
Гассета «Бунт мас». Іспанський філософ наголошує,
що екзистенція сучасної людини розгортається не в
якихось абстрактних просторово–часових вимірах,
а в конкретному соціокультурному середовищі та
одночасно в особистісному просторі і часі. Головною ж
рисою сучасного світу є так звана масовість. Він пише:
«Міста повні людей. Доми повні пожильців. Готелі
повні гостей. Поїзди повні подорожніх. Кав’ярні повні
публіки. Променади повні перехожих. Приймальні
славних лікарів повні хворих. Вистави, хіба що
вони занадто невчасні, повні глядачів. Пляжі повні
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купальників. Питання, яким раніше ніхто не журився,
стає майже постійною проблемою, а саме: де знайти
місця?» [5, с. 15]. І далі: «Сьогодні ми свідки тріумфу
гіпердемократії, в якій маса діє безпосередньо без
закону, з допомогою матеріального тиску, накидаючи
свої прагнення і смаки… Маса розчавлює під собою все,
що відмінне, незвичайне, індивідуальне, кваліфіковане
й добірне. Хто не схожий на всіх, хто не думає як усі,
ризикує, що його усунуть» [5, с. 20]. Таким чином,
сучасна людина, за логікою Х. Ортеги–і–Гассета,
затиснена в обмежені рамки загального, де немає
справжнього вибору. Адже, як стверджує іспанський
мислитель, коли ми говоримо про наше життя, ми
звичайно забуваємо одну річ, … найістотнішу: наше
життя – це передусім постійна свідомість того, що
нам можливе. Коли б у кожну мить ми мали перед
собою всього тільки одну можливість, то не було б
сенсу називати це можливістю. Це була б радше гола
необхідність. Але в дійсності це чудове явище, яке
зветься життям, має ту істотну особливість, що перед
ним завжди відкривається кілька виходів, які через свою
кількість набувають характеру можливостей, між якими
ми маємо вибрати [5, с. 35]. А якщо немає вибору, то
немає і ідентифікації, самовираження, самореалізації,
врешті ідентичності. І ось тут виникає проблема
пошуку останньої як наслідок кризи ідентичності.
Це – кульмінаційний момент жіттєдіяльності сучасного
людського індивіда і він пов’язаний не тільки з
об’єктивними обставинами ушвидшення людської історії
та масовістю. В першу чергу він актуалізує суб’єктність
індивіда як потенційну субстанцію, завдяки якій і
можливий вибір: іти за течією світових тенденцій без
усілякого опору, віддавши себе на поталу цих процесів,
або в цілому і кожному конкретному випадку соціальних
інтеракцій виявляти своє «Я», самореалізуватися.
Висновки. Ідентичність, по–перше, як стрижнева
духовно–світоглядна якість є дуже складним і водночас
недостатньо дослідженим феноменом. Цей висновок,
як видається, має право на життя навіть за умови
величезної кількості дуже глибоких досліджень в сфері
гуманітарної інтелектуалістики. По–друге, складність
вказаного явища постійно посилюється, зважаючи на
показані вище головні тенденції розвитку сучасного
світу. Оскільки ж вказані тенденції несуть в собі
потенції поглиблення, ідентичність як феномен об’єк
тивно отримує перспективу як ускладнення, так і
посилення своєї значущості для життєдіяльності і
окремих людських індивідів, і соціальних спільностей.
Це об’єктивно артикулюється соціальним суб’єктом на
рівні його духовно–світоглядних орієнтацій, а значить
в перспективі вимагатиме до себе особливої уваги.
В цьому логічному ряду вагомими стають системні і
послідовні дослідження феномену людської ідентичності.
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About the problem of identity of human individuum
Identity as a key problem of human individuum livelihood. The G. Mead’s
conception about human as absolutely social species who forms new identities while
acting socially is analyzed. The author presents his point of view on an issue of human
entity as a systemic totality of human natural and social powers where identity is
considered as these powers’ concentrated analogue being internal and integral
natural physiological, as well as social substance and substance with spiritual
outlook which «perpetuates» the being of human. Natural physiological basis of
identity creates stability and constancy of an individuum, whereas social basis creates
its flexibility and lability. The author offers the conceptual definition of the identity
of human individuum as a substantial, intra–determined quality which preserves
natural physiological basis of functioning the structure of his essential powers is
simultaneously in the process of qualitative transformation of the structure of social
forces through constant public socialization. The main trends and features of the
modern world in continuously growing pace of its development and the problem of
identity in these conditions are studied.
Keywords: identity of individuum, social interaction, human as a quality system,
identity as an internal natural physiological, social substance with spiritual outlook of
individuum, growing pace of social development.

***
УДК 37.013.73:378.09

Нежива О. М.,
кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри сучасних європейських мов, Київський
національний торгівельно–економічний університет
(Україна, Київ), nezhyva@gmail.com

Університет: етапи розвитку
Досліджено історичні етапи розвитку університету у Західній Європі.
У статті автор аналізуючи літературні джерела виділяє шість історичних
періодів розвитку університету кожен з яких охоплює певний проміжок часу та
має свої особливі характерні ознаки притаманні йому. Також автор показує їх
особливі риси щодо світобачення та як змінювалися вони із подальшим етапом
розвитку. При цьому аналізуючи дану періодику автор відзначає, що на протязі
трьох історичних періодів в Європі з’являється академічна автономія, яка
висувається на передній план і розглядається в якості невід’ємного аспекту
університету та у подальшому розвитку стає кінцевим підсумком у формуванні
університету, тобто невідривною його частиною. У статті відзначається, що
саме свобода у сучасних європейських університетах панує на сьогоднішній час.
Також автор підкреслює, що кожен етап розвитку університету – це новий
етап у розвитку вищої освіти, який відбувався у Європі.
Ключові слова: освіта, система освіти, демократизація, реформа,
університет.

Здобувши незалежність Україна стала на шлях
розвитку інтеграційних процесів у галузі освіти.
Тому перед системою вищої освіти України постають
нові завдання, шляхи розв’язання яких можливі за
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умови достатнього знання систем вищої освіти різних
зарубіжних країн. Ідея створення європейського
освітньо–наукового простору примусила всі країни–
учасниці визначити ряд завдань у всьому комплексі
політичних, економічних, соціальних, культурних
питань, у тому числі й у галузі вищої освіти. Таким
чином, створюються умови для інтегративних процесів
у сфері вищої освіти європейських країн, а Україна
виступає активним учасником цих процесів. Обрані
шляхи модернізації вищої освіти України співзвучні
загальноєвропейським підходам.
Але не дивлячись на все це, що вище сказане
сьогодні вища освіта в Україні переживає важкі часи
стосовно її реформ. Тому історичний досвід Євро
пейських держав для Україні дуже важливий щодо
реалізацій основних принципів організації навчального
процесу, тощо.
Про актуальність проблеми свідчать також велика
кількість публікацій та досліджень з теми як вітчиз
няних, так і зарубіжних учених, серед яких В. Адру
щенко, О. Базалук, Н. Сухова, С. Клепко, Д. Свириденко
та інші.
Мета дослідження полягає у здійсненні комплекс
ного аналізу історичних етапів розвитку університету у
Західній Європі.
Для дослідження розвитку історичного розвитку уні
верситетів нам потрібно заглибитись у Середньовіччя.
Адже саме тоді з’явилась перша особлива форма вищих
навчальних закладів – університет. Про це свідчить
навіть даний термін «університет», який походить від
латинського словосполучення Universityas Magistrorum
et Scholarium, що означає «співтовариство викладачів
і науковців». Крім того, автентичне латинське слово
«Universitas» в цілому означає «число осіб, які поєднані
в одне ціле суспільство, компанію, спільноту, гільдію,
корпорацію тощо» [4, с. 15]. Оскільки,в той час, коли
з’явилося міське життя у містечках та середньовічні
гільдії, спеціалізовані об’єднання «студентів та
викладачів з колективними юридичними правами, як
правило, гарантованими статутами, які були видані
князями, святителями або міською старшиною» стали
називати цим загальним терміном. Як і інші гільдії, вони
були саморегулюючими і визначалися кваліфікацією
своїх членів, таке визначення ми знаходимо у тлумач
ному словнику латинської мови.
З цього приводу відомий французький історик–
медієвист, представник школи «Анналів» Жак Ле Гоффу
своїй монографії «Інтелектуали у Середньовіччі» першу
главу так і починає, «спочатку були міста», а далі він
підкреслює, що інтелектуали народжувались разом з
ними, оскільки вони з’являлись з їх процвітанням, котрі
були пов’язані з розвитком торгівлі, промисловості
(ремесел). Він зазначає, що місто – це місце обертання
людей, які нагромаджені ідеями, ніби товарами,
місце обміну, ринків та перехрестя інтелектуальної
торгівлі [2, с. 25]. Причиною зростання міст була
висока мобільність населення. Адже, як відзначає
сучасна дослідниця Ельке Вейк у своїй статті «Поява
університету. Дослідження заснування Паризького
університету від Неоінституціональної перспективи»
європейське населення удвічі збільшилося за період
1050–1200 рр., наслідком, якого була величезна кількість
людей, які не мали відповідних засобів для існування
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та інфраструктури [9, с. 12]. Тим не менш, якщо люди
не хотіли оселитися в місті і ставати громадянами,
то вони рухалися далі, але при цьому вони не мали
громадянства. В принципі, ці негромадяни не мали
жодних прав і ніяких коштів, щоб діяти в юридичним
чином. Проблема була такою ж, як для торговців і для
викладачів. Через це, вони почали формувати асоціації
або гільдії. Ця асоціація була названа «Universitas».
Гільдія майстрів називали «Universitas magistrorum» –
зауважує Ельке Вейк у своїй статті.
Проте, не можна поза увагою залишити історичні
факти, які вказують, на те що все таки перші вищі
навчальні заклади університетського типу існували ще
раніше в інших частинах світу. Так, датський науковець
Ставрос Манціос у монографії Університет: європейська
особливість зазначає, що такі заклади існували ще
у країнах Стародавнього Сходу. Наприклад, Китай
має довгу історію таких установ як Імператорський
університет (Taixue), вже існував у 3 ст. до н.е., який був
центром конфуціанської класики, що готував вчених–
чиновників, а пізніше – заклади такого типу були
розташовані у різних частинах Китаю, а ось у Японії
був створений у 671 р. Імперський університет Кіото
(Daigakuryo), де викладалися конфуціанські тексти,
математика, історія і право. Стосовно арабських країн,
він підкреслює, що найстарішим навчальним закладом
є Університет Аль–Карауїн у Фесі (the University of Al
Karaouine) на території Марокко, котрий був заснований
у 859 р., а другим вважається Аль–Азгарський
університет у Каїрі (AlAzhar University), започаткований
у 972 р., які і донині є безперервно функціональними
вищими навчальними закладами [8, с. 24].
Також дослідник Алан Коббан акцентує на тому, що
середньовічні університети були справжніми продуктами Західної Європи і такі центри вищої освіти як філософська школа в Афінах ІV ст. до н.е., юридичні школи
Бейрута, Імперський університет Константинополя, який
був заснований у 425 р., можливо, мають деякі спільні
риси з середньовічним університетом як система організації та регулярні курси навчання, але особливі риси
середньовічних університетів не були наявні у жодному
вище згадуваних установ. Це свідчить що немає ніякої
послідовності між університетами які виникли у ХІІ ст.
та грецькими, римськими, візантійськими та арабськими
школами [7, с. 35].
Адже, на нашу думку, стародавні вищі навчальні
установи не мали основних рис, які притаманні
були університетам, а саме: навчальні програми,
порядок присудження наукових ступенів та навчання
адміністративної і професійної еліти. Також правовий
статус перших європейських університетів зробили
вирішальне відмінність від аналогічних установ
Давнього Світу. Втім, європейський університет в корені
відрізняється від подібних установ, створених в інших
частинах світ, найвагомішою ознакою – академічною
автономією, як зазначає данський вчений Ставрос
Манціосу у своїй роботі Університет: європейська
особливість. На його думку, можна відрізнити три різні
історичні періоди в Європі, під час якого академічна
автономія з’явилися і в кінцевому підсумку стала
невід’ємною характеристикою університету:
1. Перший період був в античності в 387 році до
н.е., коли Платон заснував свою Академію в Афінах.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Створення Академії було фактично вираз Платона
опозиції афінського поліса. Платон був проти афінської
демократії, режиму, що дозволить всім громадянам,
обговорювати і приймати політичні рішення. Як
він проявляється в деяких з його основних діалогів
(наприклад, Республіка і державний) політичних
рішень повинні бути зроблені обмеженим числом
осіб, філософів або призначені державні особи, які
володіють знаннями, щоб зробити це. Це знання і,
отже,політичні критерії і стандарти, на яких повинні
вони були засновані, мусять бути розроблені рішеннями
філософів, в просторі, що дозволяє для вільного
діалогу та суперництва ідей. Іншими словами, Платон
хотів пересадити дух політичної свободи, існуючої в
афінській Академії, таким чином, створюючи простір
інтелектуальної свободи. Отже, створення Академії
Платона, незважаючи на опозицію до демократії, стала
батьківщиною академічної автономії.
2. Другий період появи академічної автономії збігається з появою перших університетів, і він повинен розглядатися в контексті Європейських міст, які виросли в
кінці Середньовіччя. Міське середовище Середньовіччя сприяло розвитку руху бюргерів, які просували свої
політичні стремління місцевого самоврядування щодо
встановлених форм влади (імператорів, королів, або феодалів). Одним із найкращих прикладів цього явища були
італійські «Міста–держави» (Венеція, Мілан, Флоренція,
Болонья, Неаполь, Генуя, і т.д.), яким вдалося протягом
Х–ХV ст. позбавитись залежності від своїх правителів
та встановити і ввести установи самоврядування. Цим
самоврядуванням був університет.
3. Третій період в історії Європи, була академічна
автономія, яка висувається на передній план і розгля
дається в якості невід’ємної риси університету існувала
в кінці ХVІІІ та на початку XIX століття. Це час,
коли університет став філософським розглядом для
основних прихильників німецького ідеалізму (наприклад
Кант, Фіхте, Гумбольдта, Шеллінга, Шлейермахера
і т.д.), а також політичною реформою, зі створенням
Берлінського університету в 1810 році. Всі вище
зазначені мислителів вважали, що університет – це
спільнота вчителів та учнів, що присвячують себе
для вільного мислення, філософського дослідження
і науковому відкриттю. При цьому держава повинна
надати університету необхідні економічні засоби, а
члени академічної спільноти створювати і поширювати
знання, які є найбільш вартісними у Європі.
Відтак, університети розвивалася понад декількох
тисячоліть, беручи свій початок з середньовічних
християнських соборних або монастирських шкіл
(Schola e monasticae), в яких викладали монахи–ченці
або монахині. Перші університети розвивалися під
егідою римсько–католицької церкви за папською буллою
як studia generalia (всезагальні студії). Адже у період
раннього Середньовіччя, більшість нових університетів
були створені з вже існуючих шкіл. Дані школи,як
правило, стали в першу чергу осередками вищої освіти.
Так, професор патристики і візантиністки Даремського
університету священик Ендрю Лаут вважає, що ці
школи ввібрали елементи освіти класичної римської
давнини після колапсу пізньої античності в V–VI ст. н.е.,
коли регіон, який згодом буде зватись Західна Європа,
відсторонився від влади Римської імперії [8, с. 20].
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Пізніше університети почали засновувати королі
(Неаполітанський університет, Карлів університет у
Празі, Ягелонський університет у Кракові) або муніци
пальні адміністрації (Університет Кельна, університет
Ерфурта). Вони почали створювати університети для
підвищення рівня освіти в країні, збільшення величі
своєї держави, а значить і себе,та згодом це стало
престижним – вкладати гроші у науку. Так, у Європі
з’явилися перші університети такі як: Болонський
університет (1088), Паризький університет (1150),
Оксфордський університет (1167), Кембриджський
університет (1209) та інші.
Крім того, у Середньовіччі основним напрямом у
навчанні було прищеплення людині певного напряму
мислення, дотримання в розумовій діяльності суворої
дисципліни, яка допоможе засвоїти будь–який навчаль
ний матеріал.
Молоді люди могли вступати до університетів коли
закінчували навчання «сім вільних мистецтв», яке
складалось з тривіума (початкова частина середньо
вічної освітньої програми, що включає у себе такі
предмети як: мистецтво граматики, риторика і діалек
тика або логіка) й квадрівіума (завершена частина
освітньої програми – арифметика, геометрія, музика
і астрономія). Також латинська мова була мовою
університету, яка використовувалася для написання
всіх текстів, лекцій, диспутів та іспитів. Викладачі в
університетах були об’єднані в особливу організацію,
яку називали факультет (від латинського слова
«facultas» – здібності, тобто здатність викладати чи
вивчати той чи інший предмет). Згодом так почали
називати відділ в університеті на якому викладався
певний предмет. В університетах професори давали
лекції з логіки, натурфілософії та метафізики за
книгами Аристотеля; в той час як книги Гіппократа,
Галена, Авіцена були використані для викладання
медицини. На відміну від цих спільних рис, були великі
розбіжності в університетах на півночі і на півдні
Європи, в першу чергу у професійному предметному
напрямі університету. Так, італійські університети
були зосереджені на праві та медицині, в той час як
північні – на мистецтві і теології. Крім того, були наявні
відмінності в якості навчання в цих областях. Навіть
мандрівні вчені, яких називали ваганти (від латинського
дієслова «vagary» – бродити), подорожувати до
північних або південних університетів Європи залежно
від їх інтересів, роблячи акцент на даних предметах.
Саме це сприяло розвиток вищої освіти в Європі в ХІІ–
ХІІІ ст.
В цей час Франція стає колискою університетської
освіти, особливо Париж. З цього приводу відомий
французький історик–медієвист Жак Ле Гофф у своїй
книзі «Інтелектуали у Середньовіччі» зазначає, що у ті
часи Париж був як Вавилон, до якого приїжджали всі
студенти. Адже навчальна міграція до Парижу почалася
ще в кінці XI століття з появою Вільяма Шампо, який
був одним із перших паризьких викладачів, що залучив
студентів з–за кордону. У Парижі було три соборні
школи такі як: Сен–Женев’єв (Ste. Geneviève), Сен–
Віктор (St. Victor) та школа на острові Сітепри соборі
Паризької Богоматері (Notre Damede Paris). Більшість
викладачів і студентів мали канцелярський статус і
перебували під юрисдикцією церкви. З збільшенням
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кількості міст в XI та XIІ століть, місцеві школи набули
значення монастирських шкіл. Так, як Париж був
столицею Франції, то школи Парижа отримали перевагу
над іншими відомими школами, як Лаон або Шартр. Це
призвело до концентрації відомих вчителів у Парижі,
які, у свою чергу привели маси студентів міста.
Однак, для підйому інтелектуального життя
Парижу та становлення його центром Європи був
викликаний учень Вільяма Шампо – Пітер Абеляр.
Його місія передбачала зробити перший серед
рівних новий університет у Парижі – відзначує
сучасна дослідниця Ельке Вейк у своїй статті. Так
починається зароджуватись Паризький університет.
Проте, Ельке Вейк зазначає, що немає чіткої дати або
фундаментального акту про Паризький університет.
Тим не менш, можна відзначити, що перехід від єдиної
Паризької організації до моделі Європейського інституту
відбувалося досить швидко. Таким чином, Париж став
моделлю університету для всіх інших європейських
університетів.
Отже, на той час існували дві моделі середньо
вічного університету:
1. Модель Болоньї, котра базувалася на студентській
гільдії , якій було дозволено вибирати професорів на
контрактній основі для викладання їм лекцій та мала
право самостійно визначати структуру, зміст навчальних
дисциплін. При цьому дана модель направлена на
світську орієнтацією.
2. Паризька модель вже базувалась на магістерській
гільдії. Її спрямованість була направлена на теологію та
знаходилась під сильним впливом факультету вільних
мистецтв, де університет утворювали магістри, а
студенти були лише членами університету.
Історичний розвиток університетської освіти тривав
подальші століття. Так, італійський дослідник Альдо
Джеуна у монографії «Європейські університети:
інтерпретація історії» [3, с. 78] розділяє історичний
розвиток університету на чотири різні періоди. Перший
період – це народження університету. Тривалість даного
періоду починається з кінця ХІІ ст. до поч. ХVІ ст.,
що став свідком зародження і розвитку унікального
закладу, який отримав назву Universitas Magistrorum et
Scholarium або Studium Generale. Другий – це період
занепаду, який охоплює другу половину ХVІ ст. та кін.
ХVІІІ ст. Наступний третій період – це відновлення
університету і німецька модель щодо їх трансформації.
Цей період займає проміжок часу з початку
дев’ятнадцятого століття до Другої світової війни.
Четвертий період, який починається з завершенням
Другої світової війни та триває до кінця 1970–х років –
це розповсюдження та диверсифікація університету.
Крім того, цей період є важливим, тому що відбулося
перевизначення ролі університетів.
На нашу думку, даний п’ятий період, починається з
підписанням Болонської конвенція у 1999 (м. Болонья,
Італія), яка передбачала спільні вимоги, критерії, стан
дарти національної системи вищої освіти та створення
єдиного європейського освітнього і наукового простору.
Таким чином, даний процес та його реалізація
отримав назву Болонський процес. На даному етапі
була запроваджена низка законодавчих актів таких як
Лісабонська угода, прийнята у 1997 році, декларує
наявність і цінність різноманітних освітніх систем
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і ставить за мету створення умов, за яких більша
кількість людей скориставшись усіма цінностями і
здобутками національної системи і науки зможе бути
мобільними на європейському ринку праці, а також
Сорбонська декларація (2001) спрямована на створення
відкритого європейського простору вищої освіти,
який має стати більш конкурентно–спроможним на
світовому ринку освітніх послуг. Основна ідея цих
документів – двоступенева структура вищої освіти.
Використання системи кредитів (ECTS), міжнародне
визначення бакалавра як рівня вищої освіти,
надає особі кваліфікацію та право продовжувати
навчання за програмами магістра відповідно до
положень Лісабонської угоди. Цей етап розвитку
університетів тривав до 2005 року та орієнтувався
на європейські цінності, формував нові погляди на
розвиток здібності мислення як європейця та вивчення
загальноєвропейських культур.
Далі ми виділяємо шостий етап історичного
розвитку університету, який починається з 2005 р. та
триває до теперішнього часу. При цьому ми можемо
відзначити його як переформування та переосмислення
суті університету у світі.
Отже, історичний розвиток університету складає
ться з шести періодів, кожен з яких охоплює певний
проміжок часу та має свої особливі характерні
риси притаманні йому. Адже кожен етап розвитку
університету – це новий етап у розвитку вищої освіти,
який відбувся у Європі. Адже саме свобода у сучасних
європейських університетах панує на сьогоднішній
час, але крім цього, вважають вчені, що передусім
університет повинен давати освіту, яка повинна
задовольняти потреби людського духу. Вона зобов’язана
допомагати людям виробляти відповідну особисту філо
софію й почуття цінностей; виховувати смак до літера
тури, музики та мистецтва; створювати здатність аналі
зувати проблеми й приходити до розумних висновків.
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University: periods of development
The article is devoted to the study of the historical periods of the university’s
development in Western Europe. In the article, the author, who analyzes the sciences
works, distinguishes six historical periods of development of the university, each of
which has a period of time and its own special characteristic features inherent in
it. Also, the author shows their special features on the world outlook and how they
changed with the subsequent stage of development. At the same time, analyzing this
periodicals, the author notes that during three historical periods, academic autonomy
appears in Europe, is brought to the forefront and is regarded as an integral aspect of
the university and, in the further development, becomes the final result in the formation
of the university, that is, its integral part. The article notes that this freedom dominates
in modern European universities today. Also, the author emphasizes that each stage
of the university’s development is a new stage in the development of higher education,
which took place in Europe.
Keywords: education, education system, democratization, reform, university.
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Напрями модернізації
мовної політики України
Розглядається питання модернізації мовної політики України. Проана
лізовано основні недоліки та успіхи на шляху становлення єдиної державної
мови як консолідуючого чинника українських громадян, а також запропоновано
актуальні завдання, виконання яких сприятиме формуванню ефективних
стратегій у державній мовній політиці.
Ключові слова: мовна політика, державна мова, мова нацменшин, мовний
закон.
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Вийшовши на світову арену як незалежна само
стійна держава, Україна постала перед цілою низкою
проблемних питань – економічних, політичних,
соціальних, а серед них і мовних питань, а саме –
вироблення якісної та ефективної мовної політики,
підняття статусу державної мови та її престижу з–
поміж інших мов, чітке визначення мови спілкування
державних органів з населенням, громадян з держав
ними органами, мова у сфері освіти, науки, судовій
галузі тощо.
Разом з проголошенням української мови державною
виникла реальна потреба у досконалому володінні
державною мовою державними службовцями, фахівцями
різних галузей, які могли б вільно послуговуватись
нею для ефективного виконання своїх посадових
обов’язків, адже, відповідно до статті 1 закону
України «Про засади державної мовної політики»,
державна мова є закріпленою законодавством мовою,
вживання якої обов’язкове в органах державного
управління та діловодстві, установах та організаціях,
на підприємствах, у державних закладах освіти, науки,
культури, у сферах зв’язку та інформатики [5]. Згідно
закону, саме українській мові як мові націєтворчого
етносу і державній мові українського народу належить
провідна роль у підготовці майбутньої національної
еліти нашої держави, яка б відповідала національним
інтересам держави та не суперечила Конституції та
європейському законодавству. Однак, беззаперечним
залишається той факт, що закону повсякчас не
дотримуються, що викликає обурення україномовних
журналістів, мовознавців, громадських активістів та
великої кількості інших громадян, які борються за права
української мови.
Мовна політика держави – це не новий тренд, вона
віддавна існує як у багатомовних державах, так і в
одномовних. Жодна країна не може обійтись без мови, а
обравши ту чи іншу мову, як державну, вона репрезентує
себе та своїх громадян на міжнародному рівні як
окремішня держава. Адже, як зазначає Л. Масенко,
об’єднати населення всередині країни, відокремити
ззовні, від сусідів, – ось одне з основоположних
державотворчих завдань мови. І скільки б політики не
намагались віднайти якісь інші чинники суспільної
консолідації, ефективнішого засобу, аніж поширення
загальнонаціональної мови, вони не знайдуть [11]. Якщо
ж підійти до науково–термінологічного визначення
поняття «мовна політика», то можна вважати, що «це
система заходів впливу на функціональну сторону мови і
є частиною загальної державної політики і відповідає їй
цілями». Мовна політика – це мовний аспект державної
політики з національного питання, яка покликана
сприяти зміцненню мовної свідомості громадян й
урегулювати мовні практики у різних сферах життя
держави й суспільства.
В Україні мовна політика з початку незалежності
була і досі є досить суперечливою, так як на неї
впливає ряд проблем, яких їй так і не вдалось
побороти, як і не вдалось втілити задекларовану в
Конституції державність української мови на практиці.
Так, все ще не подолано комплекс меншовартості
українця та не розвинуто системи самоідентифікації
українських громадян, досі в засобах масової
інформації відчувається вплив агресивної російської
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пропаганди та впливових «бізнес–середовищ», орієн
тованих на використання російської мови. А боротьба
за використання мов національних меншин замість
державної або нарівні з нею не вщухає і часто
ускладнюється ще й тим, що мова стає темою
політичних спекуляцій різних політичних сил під час
виборчих перегонів та в період кризових політичних
ситуацій.
Постає питання, в чому ж полягає важливість
використання української мови у державній службі, в
освітній галузі та на телебаченні, як її вживання впливає
на формування та розвиток мовної культури свідомих
громадян та які небезпеки приховуються за масовим
вживанням чужоземної мови.
Якщо звернутись до думок відомих науковців,
вчених, політиків, активістів, то можна виокремити
певні актуальні завдання, які сприятимуть формуванню
ефективних стратегій державної мовної політики. Так,
необхідно впровадити мовне планування належного
рівня, яке сприятиме захисту і підтримці державної
мови, а у майбутньому допоможе подолати «деформації,
спричинені викривленим мовно–культурним розвитком
країни» [4]; стимулювати визнання і повагу усього
українського суспільства як до державної мови, так
і до мов національних меншин на теренах України,
популяризувати її серед молоді та дітей через освітні
заклади та гуртки.
Тут слід також згадати про нещодавно оприлюднені
дослідження Центру Разумкова щодо стану мовного
питання та співвідношення використання української
та російської мов у контексті дослідження української
ідентичності серед громадян України та в експертному
середовищі. Так, дослідники стверджують, що в
порівнянні з попередніми роками частка тих, хто
називає українську мову рідною, зросла з 61% у 2011до
69% у 2016 році, однак частка тих, хто послуговується
рідною мовою майже не змінилась і залишається суттєво
нижчою, ніж відсоток тих, хто вважає цю мову рідною.
Разом з тим висока частка тих, хто погоджуються з
тим, що «спілкування державною українською мовою –
це вияв поваги до себе як до громадянина України та
до своєї держави – України»[6, с. 10], а 84% опитаних
експертів висловлюються за «посилення державного
статусу та розширення сфери застосування української
мови» [12, с. 68].
Одним ж із пріоритетних завдань залишається
ухвалення нового закону про мови, так як чинний закон
не сприяє популяризації державної мови та заохоченню
громадян до її використання у сфері обслуговування, в
освіті чи, принаймні, на державній службі, більш того
дія цього закону призводить до все більшого витіснення
української мови з усіх важливих сфер суспільного
життя; він зазнає нещадної критики українських та
міжнародних експертів, а в літературних колах отримав
назву «Закон про «мовну шизофренію». На думку
української письменниці Л. Ніцой, новий мовний
закон та модернізація мовної політики необхідні саме
для того, щоб захистити саме українську мову й права
україномовного населення.
Очевидно, що для забезпечення виконання
мовного закону слід визначити інституції, які могли
б поширювати українську мову й культуру в Україні і
світі, проводити, при необхідності, безкоштовні курси з

154

Гілея

української мови, які мали б право видавати сертифікати
з підтвердженням рівня володіння державною мовою
та займалися порушниками мовного законодавства, які
відповідали б за видання словників, підручників, за ті
процеси, що відбуваються в мові (зокрема, відстежували
правописні проблеми, лексичні, термінологічні і т.д.),
загалом – за збереження чистоти української мови,
оскільки тривалий вплив чужих мов призводить до
небаченого «засмічення мови», активного запозичення
слів, процесів калькування та виникнення мовної
суміші, тобто суржику. До речі, типові інституції,
які відповідають за регулювання мовних питань, вже
тривалий час існують в багатьох провідних країнах,
наприклад, в Японії – це Державний інститут японської
мови, у Польщі – Рада Польської Мови, у Франції
мовні питання розглядає Вища рада французької мови
і Головне управління з питань французької мови та мов
Франції Міністерства культури. Отож, є з кого брати
приклад [1; 10].
Не завадило б ввести чітке визначення понять
«державна мова», «рідна мова», «офіційна мова»,
«мова національних меншин», «недержавна мова»,
а також вилучити із законодавчих та підзаконних
актів «спеціальне окреслення для російської мови,
яке є проміжним між державною мовою та мовою
етнічних меншин, позаяк будь–який спеціальний
статус веде до юридичних ускладнень». Натомість,
пропонується термін «недержавні мови» для всіх
уживаних у країні мов, окрім української [1]. Так
як Україна є багатоетнічною державою, потребують
правового урегулювання мовні відносин із врахуванням
формування спільної загальнонаціональної ідентичності
громадян, гармонійного поєднання національної ідеї
прав і свобод людини і громадянина.
Безумовним успіхом на шляху становлення україн
ської мови є нещодавно прийнята Постанова Кабінету
міністрів України «Про організацію проведення атестації
осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою», згідно якої
кожен майбутній державний службовець зобов’язаний
надати сертифікат про вільне володіння державною
мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону
України «Про державну службу». Відповідно до
постанови, визначаються компетентні атестаційні комісії
при вищих навчальних закладах, які уповноважені
проводити атестацію та видавати сертифікат щодо рівня
володіння мовою на основі письмового тестування та
усного опитування [13]. Позитивним фактором є також
те, що учасникам атестації забороняється проходити
атестацію у вищому навчальному закладі, де вони
працюють або навчаються, що допоможе запобігти
можливим корупційним зловживанням.
Мова також може сприяти росту економіки у
державі, адже, як зазначають деякі публіцисти,
«мова – це гроші», аргументуючи це тим, що Україна
являється важливим діловим партнером для багатьох
польських підприємців (у сфері експорту і туризму),
а обслуговування певних сегментів ринку вимагає
спеціалістів, які б володіли мовою, якою послуговується
більшість населення держави–партнера. Саме тому, чим
більше людей спілкуватимуться тільки українською,
тим більшою буде потреба в іноземних компаній
адаптувати свої продукти під державну мову, що в свою
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чергу, створюватиме додаткові перспективи збільшення
ринку праці і певною мірою захищатиме ринок в епоху
глобалізації, що є вкрай важливим [9; 12].
Наступ глобалізації та потужної інформаційної
революції інтенсифікують мовні процеси і спонукають
до посилення ролі так званих «світових мов»,
вивчення яких стає обов’язковою умовою розвитку
самосвідомості особистості. Цей факт слід враховувати
при плануванні державної політики у мовному питанні,
щоб йти в ногу із процесами соціального, мовного і
культурного розвитку суспільства у сучасному світі,
створити умови для обов’язкового і якісного вивчення
іноземних мов, особливо мов міжнаціонального спілку
вання через мережу навчальних закладів. Оскільки
внаслідок процесу глобалізації народ поступово втрачає
свою самобутність, важливо не втратити мову, як
практично єдиний фактичний показник, який дозволяє
виокремити населення однієї держави від решти
зовнішнього світу [8].
Отже, щоб подолати всі перепони та загрози на
шляху забезпечення виконання Конституції «на всій
території України в усіх сферах суспільного життя»,
необхідно не замовчувати проблему, а на владному та
суспільному рівнях усвідомити важливість розвитку
і зміцненні української мови. Необхідно донести до
свідомості громадян, що завдання, які мають бути
виконані владою, жодним чином не обмежать прав
меншин та дозволять українській мові посісти її
законне місце консолідуючого чинника всієї української
держави і її культурно–інформаційного простору, а
також захистити державну незалежність України та
забезпечити безпеку її громадян.
Сьогоденна ситуація яскраво свідчить про те, що
потрібні нові, дієві механізми вироблення належного
функціонування державної (української) мови у вище
зазначених сферах та введення ефективної цілеспря
мованої політики щодо мовного питання, які в своїй
сукупності в кінцевому підсумку змогли б надати
можливість забезпечити загальнонаціональний, а потім –
загальнодержавний статус української мови як рідної і
державної.
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Аксіологічний підхід
плюрилінгвальної освіти
Розглядаються та аналізуються погляди різних авторів щодо питання
аксіологічного підходу сучасної вищої освіти. Також з’ясовується специфіка
плюрилінгвальної освіти для формування системи цінностей у студентів,
теоретично обґрунтовується плюрилінгвальна компетентність як одна із
важливих якостей формування цінностей, виокремлюються основні завдання
та цілі плюрилінгвальної освіти.
Ключові слова: аксіологія, аксіологічний підхід, система цінностей,
цінності, плюрилінгвальна освіта, плюрилінгвальна компетентність.

Сучасний світ, який характеризується глобальними
інтеграційними процесами, що об’єктивно впливають
на розвиток всіх сфер суспільного життя, вимагає
переосмислення феномену освіти–її покликання і при
значення з урахуванням специфіки загально цивіліза
ційного контексту її функціонування. Особливо
актуально постає питання реформування освіти в світлі
поняття «суспільство знань» («knowledge society»),
яке вимагає від кожної людини світу, у зв’язку з
ускладнення і постійною зміною життєвих завдань,
навчатися протягом життя. Концепція «Навчання
вчитися» стає імперативом сьогодення та формує
модель нової вищої освіти, яка повинна відповідати
потребам суспільства і запитам особистості, суттєвим
змінам у науці, а також виходом університетської
освіти за межі національної держави, формуванням
глобального освітнього простору. З початком XXI
століття освіта постала перед рядом історичних
викликів: серед них: необхідність забезпечити високу
функціональність людини в умовах, коли зміна ідей,
знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж
зміна поколінь людей; також варто віднайти раціональні
схеми співвідношення між лавиноподібним розвитком
знань, високих технологій і людською здатністю їх
творчо засвоїти; забезпечення оптимального балансу
між локальним та глобальним з тим, щоб людина,
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формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала
реалії глобалізованого світу, була здатною жити і
діяти в цьому світі, нести частку відповідальності
за нього, бути, по суті, не тільки громадянином
країни, а й громадянином світу; формування на
загальносуспільному й індивідуальному рівнях розу
міння людини як найвищої цінності, права кожного
стати і залишатися самим собою відповідно до своїх
природних здібностей, що лише й зможе забезпечити
високий демократизм суспільства; вироблення у людини
здатність до свідомого й ефективного функціонування
в умовах небувалого ускладнення відносин у
глобалізованому, інформаційному суспільстві, зрослої
комунікативності життя та інформаційної насиченості
середовища життєдіяльності; мінімізація асиметрії між
матеріальністю і духовністю, культивування у кожної
особистості піднесеної думки та духу відповідно до
національних традицій та переконань формування
конструктивізму як основи життєвої позиції, утверд
ження культури толерантності [3].
На нашу думку, виникнення плюрилінгвізму в
системі освіти і стало відповіддю на запити сучасного
суспільства, тому актуальним постає питання аналізу
аксіологічного підходу плюрилінгвальної освіти.
Незважаючи на достатню кількість наукових
публікацій з питань аксіології та формування цінностей
у студентів, проте питання важливості аксіологічного
підходу плюрилінгвальної освіти як складової форму
вання цінностей майже не розглядається у наукових
працях, що і зумовило мету даної статті, а саме
з’ясувати специфіку плюрилінгвальної освіти для
формування цінностей у студентів та теоретично обґрун
тувати аксіологічний підхід плюрилінгвальної освіти.
Процес освіти дає можливість формування у
студентів системи особистісних і соціально–значущих
цінностей, тому у теперішній час стає актуальним
аксіологічний підхід у системі освіти, який ґрунтується
на гуманістичних принципах. У системі освіти
сьогодення відбуваються фундаментальні зміни, у
процесі яких все більшу роль відіграє особистість
студента, його індивідуальність і гуманістичний підхід
до процесу навчання. Особистість постає в центрі
освітнього процесу, який передбачає задоволення її
потреб у пізнанні, забезпечення умов її саморозвитку
і подальшої реалізації. Категорії та терміни сфери
аксіології сьогодні тісно пов’язані з вивченням
іноземних мов, адже мова розуміється не лише як
атрибут і унікальне «знаряддя» людини, «дім буття»
людини, а як сплетіння багатьох модусів людини в
її постійному діалозі з оточуючим світом та самою
собою в процесі пізнання цього світу протягом цілого
життя, при цьому цінності постають як фундаментальні
характеристики юніверсу буття людини і суспільства.
Хоча поняття «цінність», «система цінностей»
виникли ще в стародавні часи, але тільки в другій
половині ХІХ століття термін отримав наукове
обґрунтування, а поняття «аксіологія» було введене
французьким філософом П. Лапі для відокремлення
галузі філософії, яка досліджує ціннісну проблематику:
розглядає природу цінностей, їх місце в реальності,
окреслює структуру ціннісного світу, тобто зв’язки
різноманітних цінностей між собою, їх обумовленість
соціальними і культурними факторами та структурою
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особистості. Аксіологія як загальна теорія цінностей
є основою і методом не тільки філософських побудов,
вона являє собою пояснювальний принцип організації
будь–якої світоглядної системи, концепцію розгляду
найзагальніших і найсуттєвіших питань щодо місця
і сутності людини у бутті, що сягають проблем мети,
призначення і сенсу людського існування. У той же час
аксіологія вважається одним з наймолодших розділів
філософії, який характеризується парадоксальною
особливістю: виражаючи ціннісне відношення до того
в світі, що пізнається, аксіологія осмислює і робить
ціннісне відношення предметом свого пізнання.
Аксіологічний підхід сформувався як системний
і методологічний також у рамках педагогічної аксіо
логії, що дозволив розглядати образи культури,
культурний досвід як цінності, а також визначати
їх значущість як засобів досягнення педагогічної
мети. Визначення поняття «аксіологічний підхід»
відбувалося з урахуванням провідних ідей науковців
у галузі педагогічної аксіології (Н. Асташова, І. Бех,
О. Вишневський, О. Сухомлинська, В. Сластьонін,
Є. Ямбруг та ін.). Так, учені визначають аксіологічний
підхід як філософсько–педагогічну стратегію, яка
визначає перспективи подальшого вдосконалення
системи освіти, а також шляхи розвитку педагогічної
майстерності та використання педагогічних ресурсів
для розвитку особистості [1, с. 8–13], як своєрідний
«міст» між теорією і практикою; з одного боку, він
надає можливість вивчати різні явища і події з погляду
закладених у них можливостей щодо задоволення
актуальних потреб людей, а з іншого, – розв’язувати
завдання подальшої гуманізації суспільства [7, с. 184],
як спрямованість педагогічного процесу на засвоєння
дітьми провідних суспільних цінностей, переведення
їх на рівень персональних ціннісних пріоритетів. Це
надає можливість особистості адекватно поводитися
в різних соціумах, в яких відбуваються динамічні
зміни синергетичного характеру, накопичувати досвід
поведінки в умовах альтернативного вибору [9].
Сутність аксіологічного підходу, на думку В. Слас
тьоніна, розкривається через систему базових прин
ципів:
– рівноправність філософських поглядів у межах
єдиної гуманістичної системи цінностей при збере
женні різноманітності їхніх культурних і етнічних
особливостей;
– рівнозначність традицій і творчості, визнання
необхідності вивчення й використання вчень минулого
і можливості духовного відкриття в сьогоденні й
майбутньому, взаємозбагачувального діалогу між тради
ціоналістами й новаторами;
– екзистенціальна рівність людей, соціокультурний
прагматизм замість демагогічних суперечок про підстави
цінностей, діалог і подвижництво замість месіанства й
індиферентності [7, с. 18].
Педагогічний вектор аксіологічного підходу спря
мований на створення педагогічних умов для сприй
няття й прийняття особистістю загальнолюдських і
національних цінностей як власних, для перетворення
їх на особистісні цінності, на суб’єктивні життєві
смисли. На думку О. Сухомлинської, втілення аксіоло
гічного підходу в сучасну практику освітнього закладу,
насамперед, передбачає дотримання таких вимог:
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1) педагогічна ідеологія повинна будуватись на життє
стверджувальному позитивному змісті, а не на критиці
й негативі явищ навколишньої світу; 2) педагогічний
процес має являти собою цілісне поєднання процесів
навчання й виховання, які ґрунтуються на одних
підходах та характеризується єдиною стратегією
розвитку; 3) систему педагогічних впливів на особис
тість треба здійснювати не стільки за допомогою
використання
ідей
загальносвітової
значущості,
перебудови світу, скільки через залучення педагога до
внутрішнього світу молодої людини, виявлення ним
прагнення зрозуміти її та допомогти зорієнтуватися в
існуючій реальності; 4) оскільки для юнацтва велике
значення мають цінності молодіжної субкультури,
доцільно педагогізувати їх, активно включаючи їх у
навчально–виховний процес; 5) під час формування
ціннісних орієнтацій індивідуума треба повноцінно
використовувати можливості колективу як основного
провідника соціальних цінностей і групових норм для
осіб, які входять до нього [8, с. 24–27].
На думку Л. В. Моісеєвої, реалізація аксіологічного
підходу в процесі освіти передбачає увагу до
внутрішнього світу студентів, їх відношення до
придбання принципово важливих для них орієнтацій,
від яких залежать основні установки їх діяльності,
професійне кредо, образ майбутньої професійної
діяльності. Аксіологічний підхід дозволяє звернутися
до аксіологічного потенціалу особистості студента, як
до складного динамічного інтегрально–особистісного
новоутворення, синтезуючого в собі сукупність стійких
орієнтацій на базові цінності професії на високому рівні
як когнітивного, так і емоційного розвитку і адекватну
їм ціннісну поведінку [5].
На основі врахування різних поглядів науковців
ми дійшли висновку, що аксіологічний підхід – це
своєрідна філософсько–педагогічна стратегія, яка
ґрунтується на ідеї пріоритету загальнолюдських
цінностей і самоцінності кожної особистості та визначає
перспективи подальшого вдосконалення системи освіти
й оптимального використання педагогічних ресурсів
відповідно до вимог сучасного суспільства. Також
установлено, що в сучасних умовах реформування
суспільства особливо актуальним є питання необхідності
аксіологічного підходу в професійній підготовці май
бутніх фахівців.
Аксіологічний підхід відіграє важливу роль в
професійній підготовці майбутніх фахівців, адже
професійна освіта – це процес передачі студентам
цінностей, які формують їх світогляд, самосвідомість,
мотивацію і спрямованість їх навчальної і поза
навчальної діяльності, життєдіяльності загалом. Форму
вання майбутнього фахівця неможливо уявити без
звернення до цінностей, адже цінності складають
змістовну основу професійної освіти, де освітній
процес – це передача не будь–якого, а значущого знання,
яке має визначену цінність і повинно бути усвідомлене
і осмислене особистістю. Професійна освіта повинна
створювати умови для аксіологічного самовизначення
майбутніх фахівців; необхідно таким чином організувати
освітній процес, щоб в його рамках майбутній фахівець
міг усвідомити соціальне функціонування цінностей,
побачити варіативність цінностей його професійної
діяльності, співвіднести їх з нормами культури, дати
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рефлексивну оцінку власним ціннісним уявленням і
орієнтаціям.
Фундаментальною парадигмою в аксіологічному
підході плюрилінгвальної освіти виокремлюється
«Людина – Культура – Світ (Світи)». Така парадигма
змістовно осмислюється за допомогою таких понять
як «мовна картина світу», «юніверсум і модуси буття
людини» та «життєвий світ», які формуються на основі
принципу антропоцентричності сучасної освіти. З
позицій цієї парадигми, людина пізнає світ «через
усвідомлення себе, своєї теоретичної та предметної
діяльності в ньому», і це надає їй право «творити у
своїй свідомості антропоцентричний порядок речей»,
який визначає її «духовну сутність, мотиви його вчинків,
ієрархію цінностей» [4, с. 6–7]. Важливою для цієї
парадигми постає концепція Е. Сепіра, який зазначив,
що мова і культура є неподільними, мова «проростає»
в культурі і є «обов’язковою запорукою розвитку
культури в цілому» [6, с. 223]. Розвиваючи свою думку,
Е. Сепір наголошує «культуру можна розуміти як те,
що робить і думає певне суспільство. Мова є тим, як
думають … Зрозумілим є те, що зміст мови нерозривно
пов’язаний з культурою» [6, с. 194]. Д. Хаймс вважає,
що взаємозв’язок мови і культури є двостороннім і
взаємозумовленим «Мовні навички частково створюють
культурну реальність… Культурні цінності і вірування
частково створюють мовну реальність» [11, с. 232–233].
В контексті вищезазначеної парадигми необхідно
підкреслити провідне місце мовної картини світу як
концептуального відображення національного менталітету та являє собою об’ємне і багатоярусне поняття, яке
має безліч параметрів, що багаторазово перетинаються
в різних мовах або відносяться до різних мов. Ця взаємодія завжди протікає в системі певних просторових
координат, точкою яких є людина – суб’єкт сприйняття,
свідомості, дії та пізнання. Мовна картина світу антропоцентрична за своєю суттю і відбиває не лише образ
світу сам по собі, а й фіксує правила орієнтації людини
у світі, задає стереотипи сприйняття, адже у мовах відображено накопичений досвід людства, вони виступають
«ментальними дзеркалами» національно–культурних
цінностей. Отже, завдяки плюрилінгвізму, людина виражає і пізнає себе не лише на рівні власної мови, репрезентуючи етнічну самосвідомість, а й на рівні системи
мов, що перетворюється у колективне надбання, колективний досвід.
Внутрішнім стержнем культури особистості є сис
тема цінностей, яка спрямовує всі форми суспільної
діяльності людини та є важливим джерелом безпо
середніх мотивів поведінки та виступає соціально–
значимим орієнтиром діяльності суб’єктів. Саме ціннісні
орієнтації утворюються на основі системи цінностей, які
в межах даного суспільства виконують близькі функції,
мають єдину систему значень і є найважливішим
елементом у структурі особистості [10, с. 528]. Таким
чином, система цінностей об’єднує суспільство і
особистість, залучаючи її до системи суспільних
відносин, а також визначає індивідуальну спрямованість
людини, сенс її життя і особливості самоствердження
та самореалізації. Так як розвиток особистості залежить
від того, які цінності складають основу її світогляду,
питанню аксіологічного підходу відводиться значне
місце в системі сучасної освіти.
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Проте важко сьогодні уявити успішне здійснення
формування цінностей без плюрилінгвальної компетент
ності, адже плюрилінгвізм – це відповідь на тенденції
децентралізованого глобалізованого інформаційного
сучасного суспільства, він, на нашу думку, стає
важливим і невід’ємним компонентом становлення та
розвитку формування цінностей у сучасної молоді.
Сьогодні, коли люди стають все більш залежними від
можливості якісно і швидко отримувати інформацію, а
це в свою чергу актуалізує питання щодо правильного
сприйняття цієї інформації та її інтерпретації, від
майбутніх фахівців очікується що вони будуть здатні
продукувати,
отримувати,
обробляти,
ефективно
використовувати інформацію, не маючи перед собою
географічних, соціальних, культурних, і особливо
мовних бар’єрів. Враховуючи, що компетентність
сьогодні визначається як динамічна комбінація знань,
умінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально–етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу
навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти [2], під плюрилінгвальною
компетентністю ми розуміємо потенціал вивчати
(самостійно або в процесі навчання) і використовувати
мови (більше ніж одну) в різній ступені і для різних
цілей; як можливість використовувати мови для цілей
комунікації та брати участь у міжкультурному діалозі.
Плюрилінгвальну компетентність можливо досягти в
ході здійснення плюрилінгвальної освіти, як частини
загальної освіти, яка орієнтована на формування
особистості, готової до активної творчої діяльності в
полікультурному і багатонаціональному середовищі,
яке розвивається, зберігає свою культурну ідентичність
та прагне до розуміння інших культур і поважає інші
етнічні спільності. Основними завданнями такої освіти
вважаються:
– забезпечити сформованість у студентів мовної
компетентності;
– формування та розвиток умінь та навичок
ефективної взаємодії з представниками різних культур;
– створення умов для інтеграції студентів у
культури інших країн;
– формування екологічної та валеологічної культури
через текстову основу мов, що вивчаються.
Основні засади плюрилінгвальної освіти вже
викладені в основних документах Ради Європи з мовної
політики та освіти. Так, в документі «Плюрилінгвальна
освіта в Європі – 50 років міжнародної співпраці
(Plurilingual education in Europe 50 years of international
co–operation)», зазначено, що діяльність Ради Європи
щодо сприяння мовному різноманіттю і вивчення
мови в галузі освіти здійснюється в рамках статті 2
Європейської культурної конвенції, яка зобов’язує
держави–учасниці до заохочення взаємного викладання
та вивчення їх мов [12, с. 6]. Реалізувати на практиці
концепцію плюрилінгвізму в країнах Європи покликана
саме плюрилінгвальна освіта, яку фахівці Ради Європи
визначають як складне поліфункціональне явище, спосіб
навчання, що ставить за мету розширення мовного
репертуару кожної особистості за рахунок збільшення
кількості мов, якими вона може послуговуватися у
житті. Це перша, або рідна мова особи, офіційна чи
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державна мова країни проживання, яка класифікується
як основна мова навчання в школі, іноземні мови,
мови національних меншин і регіональні мови та мови
(ім)мігрантів. Ці мови можуть збігатися, а можуть
відрізнятися. Багатомовна освіта має на меті опанування
європейцями не тільки сукупністю вживаних і загально
виучуваних мов, а і тих, якими послуговуються рідше, і
в такий спосіб підкреслює цінність мовного репертуару
для кожної особистості. Багатомовна освіта дає
змогу забезпечити постійне підвищення рівня мовної
компетенції в кількох мовах, використовувати різні мови
як засоби навчання, сприяє кращому усвідомленню
соціальної і культурної цінності будь–якої з мов, усього
європейського лінгвістичного розмаїття та культурного
спадку [12, с. 17–36].
Виходячи з вищезазначеного, варто підкреслити,
що освітні системи сучасності повинні забезпечити
гармонійний розвиток та формування цінностей у
студентів за допомогою гармонічного, трансверсального
і комплексного підходу, який бере до уваги всі мови та
їх відповідні ролі в системі мовного репертуару. Також
цей підхід включає в себе заохочення усвідомлення
студентів свого існуючого репертуару і потенціал для
розвитку та адаптації цих репертуарів до мінливих умов
сьогодення. Таким чином плюрилінгвальна освіта буде
сприяти:
– обізнаності про те, чому і як людина вивчає мови,
які вона вибрала;
– обізнаності та можливості використовувати мови
при здійсненні професійної діяльності;
– повазі до по інших людей, значення мов і їх
різноманіття, незалежно від їх статусу в суспільстві;
– повазі до культур, які втілені в мовах та
культурної ідентичності інших людей;
– здатності сприймати і бути посередником щодо
відносин, які існують між мовами та культурами;
– глобальному комплексному підходу до вивчення
мов у навчальній програмі сучасних систем освіти.
Беручи до уваги, що все більш актуальним стає
компетентнісний підхід у освіті, сучасна вища освіта
повинна формувати у студентів компетентності
ХХІ століття, до яких зокрема входять спілкування
державною мовою і спілкування іноземними мовами та
сприяти формуванню всебічно розвиненої, здатної до
критичного мислення цілісної особистості, патріота з
активною позицією, здатного змінювати навколишній
світ та вчитися впродовж життя.
Враховуюче вищевикладене, необхідно зазначити,
що і плюрилінгвальна освіта повинна здійснюватися на
основі аксіологічного підходу. Цей підхід реалізується в
такій організації навчального процесу, який забезпечує
студентам можливість проявити себе як особистість,
отримати гармонійний і всебічний розвиток свого
соціального статусу, удосконалити свої здібності,
формувати свої пізнавальні мотиви як домінуючі в
навчальній діяльності. Студент виступає у навчальному
процесі як рівноправний суб’єкт з іншими студентами
і викладачем. Такий підхід в організації навчального
процесу забезпечує формування в студентів позитивних
рис характеру: доброзичливості, толерантності, колек
тивізму, активності, працьовитості, вольових якостей
тощо. На нашу думку, плюрилінгвальна освіта допо
магає виховувати повагу, відповідальність, доброту,
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справедливість, співчуття, культури спілкування, прий
нятої в сучасному цивілізованому світі, ціннісних
орієнтацій, позитивного ставлення до іноземних мов,
культур народів, які розмовляють цими мовами.
Отже, впровадження плюрилінгвальної освіти як
засобу осягнення світу спеціальних знань, прилучення
до культури різних народів, діалог різних культур,
що сприяє усвідомленню людьми приналежності
не тільки до своєї країни, певної цивілізації, а й до
загальнопланетарної культурної спільноти – всі ці ідеї
плюрилінгвальної освіти мають важливе значення для
сучасної парадигми освіти. Плюрилінгвальна освіта
створює умови для розвинених форм спілкування, що
забезпечують формування комунікативно–орієнтованого
фахівця, здатного до міжкультурної комунікації, тому
досить важливим є вивчення можливостей, які відкри
ваються під час плюрилінгвальної освіти. У цьому
плані особливу цінність представляє собою вивчення
досвіду європейських університетів, які здійснюють
плюрилінгвальне навчання за принципом розширення
кола культур, які вивчаються, із орієнтацією на діалог
культур як філософський стрижень освіти і життєвий
стиль особи.
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Axiological approach of plurilingual education
The article examines and analyzes the views of different authors on the issue of
axiological approach of modern higher education. Also the specificity of plurilingual
education for the values system development of the students is revealed, the
plurilingual competence as one of the most important skills for the values development
is theoretically grounded, the main tasks and objectives of plurilingual education are
distinguished.
Keywords: axiology, axiological approach, values system, values, plurilingual
education, plurilingual competence.
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Інституціоналізація британських клубів
в контексті національно–регіональної
специфіки культури Просвітництва
Британські клуби формуються в контексті становлення громадянського
суспільства, створення публічної сфери під впливом ідей Просвітництва.
Початок інституціоналізації англійських клубів відноситься до періоду
Реставрації. Після Славної революції вони трансформуються з неформальних
добровільних об’єднань з аморфною структурою, відсутністю усталених норм
і правил у формалізовані об’єднання з чіткою організаційною структурою,
функціонуванням та моделями поведінки. Вони стають важливим засобом
формування і структурування соціального середовища, «знаходження
традицій» нового індустріального суспільства, його форматування в аспекті
соціотехнологізаціі нових спільнот і об’єднань, вільного обміну думками та
поширення просвітницьких ідей.
Ключові слова: клуб, британські клуби, англійське Просвітництво,
шотландське Просвітництво, Д. Юм, Дж. Локк, Дж. Толанд.

Євроінтеграційна стратегія України потребує реаль
ного здійснення інституційних реформ державного
управління, управлінської діяльності в її широкому
розумінні, включаючи громадські, приватні структури
різних рівнів. Клуби, будучи структурними елемен
тами громадянського суспільства, стають осередками
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культурного й інтелектуального життя країни, май
данчиками для вільного обговорення складних
соціокультурних ситуацій, проблем, що потребують
нагального вирішення. В клубі, як добровільному
об’єднанні людей в локальну спільноту, створюється
особливий
простір
міжособистих,
персональних
відносин, де задовольняється одна з головних потреб
людини – потреба у спілкуванні з духовно близькими
людьми, що наповнює смислами їх індивідуальне життя.
На європейських теренах клуби, і в першу чергу в
Англії, складалися в процесі становлення модерного
суспільства і під впливом просвітницьких ідей,
відігравши суттєву роль у формуванні громадянського
суспільства і правової держави. В такому контексті
досвід британських клубів, осмислення особливостей
їх інституціоналізації та функціонування, розуміння
специфіки традицій клубного буття, а особливо їх
ролі у конструюванні дієвих механізмів взаємодії
органів державної влади та інституцій громадянського
суспільства, стає важливим для України з огляду на
перспективи її входження в європейську спільноту.
У той же час кардинальний злам світоустрою
епохи modernity, криза Євросоюзу, актуалізація євро
скептицизму й загострення проблем регіональної і
конфесійної ідентичності обумовлює зростання інтересу
до Просвітництва, оскільки культурно–цивілізаційна
матриця Європи, інтелектуальні проекти перебудови
європейського соціуму розроблялися ідеологами цього
руху.
У науковій та науково–популярній літературі
Великобританії розглядається історія британських
клубів в цілому та окремих відомих лондонських
клубів, осмислюється їх роль і значення в соціально–
культурному й політичному розвитку країни (Дж. Тимбс,
М. Гриффітс, Б. Дарвін, Р. Невілла, П. Фітцджеральд,
Дж. Хаттон, З. Ченчеллор, Т. Ескотт, К. Ірвінг,
Дж. Тревельян, С. Шенбаум, Е. Уілсон та ін.).
В художніх творах багатьох британських письмен
ників, які самі були членами клубів, описана клубна
атмосфера, механізми функціонування цих соціальних
інституцій, принципи клубного життя, моделі пове
дінки членів різних клубів (Ч. Діккенс, Дж. Свіфт,
В. Скотт, Р. Л. Стівенсон, У. М. Теккерей, Г. Фільдинг,
Р. Б. Шерідан, Б. Шоу, А. Конан Дойл та ін.).
У виданнях «Британської енциклопедії», «Оксфорд
ського словника», словника «Брокгауза і Ефрона»,
французькому енциклопедичному словнику Ларусса
наявні спеціальні статті, присвячені історії виникнення,
особливостям діяльності англійських, шотландських та
інших європейських клубів.
Феномен британських клубів розглядається сучас
ними зарубіжними науковцями в окремих статтях,
монографічних дослідженнях, розділах монографій,
дотичних до клубної тематики (П. Акройд, Н. Алхазова,
М. Блекетт–Орд, О. Вайнштейн, К. Вигузова, П. Кларк,
Л. Кройтореску, Д. Макелрой, М. Мікешин, Л. Пікард,
Р. Портер, Р. Ольденбург, В. Туєв, Ю. Хабермас,
Е. Хобсбаум, П. Хаппл, С. Шапирота ін.).
Щодо українських науковців, то культурно–дозвіл
лєва діяльність європейських клубів є предметом дос
лідження Т. Бєлофастової, О. Кравцової, І. Петрової,
Л. Поліщук; моделі і принципи клубних культурних прак
тик, причини їх трансформації в постіндустріальному
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суспільстві розглядає О. Копієвська. Англійські клуби
«очима українського джентльмена» представлені в
роботі Л. Гамбурга «Англійський клуб. Народження,
історія, традиції, дивацтва». Однак у вітчизняному
науковому дискурсі недостатньо робіт, де ґрунтовно
аналізується діяльність британських клубів.
Мета статті – з’ясувати культурно–історичний
контекст інституалізації британських клубів, виявити
вплив просвітницьких ідей на їх типологічну специфіку.
Хронологічні межі періоду Просвітництва в
історії Європи визначаються революціями середини
ХVІІ ст. в Англії і кінця ХVІІІ ст. у Франції. В цей
час продукуються і поширюється нові ідеї серед яких
раціоналізм, секуляризація, права і свободи особистості,
ствердження правової держави, підпорядкування при
роди людині, де наука і техніка виступають засобами
оволодіння силами природи й реалізації соціальних
ідеалів. І саме вони впливають на суспільні настрої
й визначають моделі поведінки, формування нових
економічних відносини та нових соціальних структур.
На цей же час припадає інституціоналізація та розвиток
таких специфічно британських соціальних інституцій як
клуби.
В сучасному науковому дискурсі Просвітництво не
розглядається як «однорідний ідейний блок, як деякий
доктринальний канон», а увага дослідників у зв’язку
з загостренням проблем, пов’язаних з ідентичністю,
зосереджується на особливостях національних та
регіональних його варіантів.
На англійське Просвітництво, що розпочинається
в другій половині XVII ст., вплинуло не лише проти
стояння католицької Контрреформації з лютеранськими
і кальвіністськими формами протестантизму, спричинив
ши пошуки шляхів узгодження інтересів, результатом
чого стала Славна революція 1688/89року, а й «Війни
Трьох Королівств» [17, с. 485].
Початок шотландського Просвітництва припадає на
епоху, коли дві держави об’єдналися в Сполучене
Королівство, а подальший розвиток вже британського
Просвітництва відбувається під впливом модерніза
ційних реформ. В Ірландії також розвивалося своє
Просвітництво, але з огляду на те, що вона увійшла
до складу об’єднаного королівства у 1801 р., то його
особливості як і функціонування клубів, не розгля
дається в дослідженні.
В аспекті національно–регіональної специфіки британського Просвітництва ми спираємось на інтелек
туальну модель Просвітництва одного із авторитетних
сучасних дослідників цієї епохи, британського історика
ідей Дж. Ізраеля. Вчений розробив і виокремив в своїй
концепції радикальне, помірне Просвітництво та Контрпросвітництво [21]. Якщо представники радикального Просвітництва вважають єдино вірним і надійним
орієнтиром в житті розум людини, то для представників
помірного, серед яких англійські і шотландські просвітителі, характерний скептицизм. І. Касавін вважає, що
скептицизм Д. Юма полягає в тому, щоб не перебільшувати можливості розуму, оволодіти самим розумом через
покладання йому певних раціональних меж й не переоцінювати наявний стан науки та зберігати критичну
установку мислення [12].
І тому, як Ф. Хатчесон, так і Д. Юм, зосереджують
увагу на розробці основ моральної філософії,
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пов’язуючи з нею надію на формування громадських
якостей людини – культуру ввічливості і шанобливого
ставлення один до одного. Що значною мірою
вплинуло на формування клубної культури як культури
ввічливості, світськості в чисельних клубах шотланд
ських міст.
Серед дослідників британських клубів відсутня
однозначна думка щодо часу появи перших клубів та
етимології самого терміну. Згідно з однією версією
засновником першого клубу «Bread, або Friday stree
club» в кінці ХVІ ст. був англійський придворний,
державний діяч, поет і мореплавець, фаворит
Єлизавети І Уолтер Релі (1552–1618). Подібне зібрання
поетів, письменників, драматургів, своєрідний літера
турно–театральний гурток єлизаветинської епохи до
складу якого входив К. Марло та ймовірно і У. Шекспір
пов’язують з таверною Mermaid чи Аtmerfaids (Русалка,
Морська діва). І тому їх ще називали «братством
русалкових джентльменів», а в історії європейської
культури воно увійшли ще й як «школа ночі» [2, с. 70–
72; 7; 18].
Американський соціолог, автор концепції «third
place» Р. Ольденбург виводить етимологію терміну клуб
від дієслова, що означає «розщеплювати» і «залишатися
вірним». В такому розумінні клуб представляє собою
єдність, що досягається через розділення [19, с. 197].
Ще одна версія пов’язана із періодом Реставрації
Стюартів і загостренням політичного протистояння
під час якого Карл ІІ видав наказ в грудні 1675 р.
про закриття кав’ярень. І хоч цей наказ був швидко
відмінений, але студенти Оксфордського університету
встигли створити таємне кавове братство, яке назвали
клубом (club – дубинка), щоб підкреслити його
«збитість» в єдину, згуртовану кавою спільноту.
Інтенсифікація міського життя, поширення в
Європі чаю і кави обумовила потребу в нових місцях,
придатних для зустрічі і спілкування представників
різних верств населення. Кав’ярні та інші подібні
заклади, що відкриваються з середини ХVІІ ст. в
Лондоні та інших містах, де можна було випити
кави і скуштувати шоколадного напою, сприяло
об’єднанню постійних відвідувачів цих закладів в
локальну спільноту, співдружність, товариство на
основі спільних уподобань, інтересів, переконань, або
професійної приналежності. А від кав’ярні, як пише
Р. Портер, залишався вже один крок до більш інтимної
й розміреної обстановки клубу [20]. І тому кав’ярні,
що перетворилися на центри суспільного життя,
починають називатися ще й клубами «за інтересами»
в розумінні зібрання знайомих і друзів для організації
міжособистісного спілкування, в тому числі і під час
спільних застіль.
Під час Реставрації в англійському суспільстві
розпочинається процес перегрупування політичних сил,
складаються об’єднання ранніх торі, які підтримували
прагнення короля Карла ІІ до абсолютної влади, і вігів,
що виступали за її законодавче обмеження. З цією
метою віги перетворюють деякі з лондонських закладів
гостинності в політичні клуби, осередки спротиву
королівській владі. Так «Клуб зеленої стрічки», члени
якого з 1675 р. спочатку під проводом лорда Ешлі
Шефтсбері протягом декількох років збиралися в
лондонській таверні «Голова короля», став центром
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консолідації ранніх вігів серед яких була буржуазія,
частина аристократії і джентрі, представники вільних
професій – адвокати, вчені, літератори, журналісти.
В клубі формувалася громадська думка з допомогою
всіх доступних методів пропаганди – розповсюдження
газет, укладання й поширення прокламацій, написання
памфлетів тощо. Прибічники E. Шефтсбері на знак
приналежності до його групи обов’язково носили
на капелюсі зелені стрічки, або що–небудь зелене.
Однодумцем, другом і радником E. Шефтсбері був
засновник
англійського
Просвітництва
філософ
Дж. Локк. «Клуб зеленої стрічки» припинив своє
існування, коли деякі з його членів були страчені за
антидержавну діяльність, а E. Шефтсбері й Дж. Локк та
інші відомі віги емігрували [14, с. 14–17].
З кінця ХVІІ – поч. XVIII ст. жителі англійських і
шотландських міст створюють клуби, орієнтовані на
різні смаки, включаючи й найбільш екстравагантні
(Клуб міських дотепників, Орден самців та ін.). Одними
з перших поширюються музичні клуби, а в 1672 р.
скрипаль Дж. Баністер вперше в Європі організував в
Лондоні публічні платні концерти.
Члени клубів навіть і політичної орієнтації не
обмежували себе в розвагах, застільних трапезах, грі
в карти. Дослідники клубів, як правило, не звертають
особливої увагу на негативні тенденції в їх діяльності,
акцентуючи увагу на їх ролі в соціально–політичному
житті, формуванні громадянського суспільства й
розвитку засобів масової інформації. А ці об’єднання
на початку становлення відображали мінливість і
небезпечність життя ранньомодерного міста, гедоніс
тичні інтенції частини його жителів й тяжіння до
безтурботного проведення часу. І тому їх, як пише
П. Акройд, не завжди легко було відрізнити від банд, які
також могли називатися клубами [1, с. 416].
Наявність різних конфесій в Англії, до яких
належали і просвітителі, актуалізувало ідею толерант
ності як ідею віротерпимості й обумовило пошук
шляхів компромісу і діалогу прихожан різних церков,
ствердження важливості терпимості в релігії і
закріплення її на законодавчому рівні. Т. Лабутіна з
цього приводу пише: «Сама ідея віротерпимості мала
«суто англійське коріння», оскільки ніде не було такої
кількості релігійних сект, як в Англії» [15, с. 346]. Все
це пояснює виникнення саме в ідеології англійського
Просвітництва вчення про релігійну свободу, звільнення
людини від духовного диктату церкви. Її розуміння як
основа встановлення мирних стосунків між релігійними
конфесіями в Англії обґрунтовується і розвивається
Дж. Локком в роботах «Досвід про віротерпимість»,
яка була написана ще у 1667 р. і «Послання про
віротерпимість».
Після Славної революції філософ, розуміючи всю
складність і багатогранність проблеми віротерпимості
та необхідність роз’яснення її сутності, стає членом
клубу прихильників віротерпимості. На його засіданнях
розглядалися відносини між людиною, суспільством,
державою і церквою, можливість поділу між грома
дянською і релігійною сферами [9, с. 14]. Дж. Локк
на той час мав подібний практичний досвід, оскільки
перебуваючи в Голландії, вже після смерті лорда
E. Шефтсбері, заснував наукове товариство, перше
правило діяльності якого вимагало, щоб кожен його член
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з повагою ставитися до іншої людини, незважаючи на
релігійну та національну приналежність.
Наукова революція, відкриття І. Ньютона і Р. Бойля
спричинили серед просвітителів дискусію «Religion
of Nature», розпочату продовжувачем ідей Дж. Локка,
ірландським філософом–деїстом Дж. Толандом. Його
робота «Християнство без таємниць» (1696) викликала
обурення в інтелектуальному середовищі Ірландії й
парламент прийняв рішення про публічне спалення
праці, а переслідуваний автор змушений був емігрувати
на континент. Ідеї раціонального осмислення хрис
тиянського віровчення, викладені в цій роботі сприйняли
й розвинули «free thinkers» – «вільнодумці».
В англійські культурі такий вільнодумець з’являється
на рубежі ХVІІ – ХVІІІ ст. і «за його плечима не тільки
республіканська культура і традиції, а й небезуспішна
спроба досягнення конституційної рівноваги – Славна
революції 1689 р.» [17, с. 16].
І саме ці вільнодумці (free–thinker) в прагнення
реалізації права на свободу як на індивідуальному,
так і соціальному рівні, стають організаторами і
членами багатьох англійських і шотландських клубів.
Послідовники Ньютона, професори Единбурзького
університету створюють в 1723 р. «Ранкен клуб» (The
Rankenian Club), де обговорювали принципи нової
науки і філософії. Заслуга подібних клубів і наукових
товариств полягала в тому, що вони сприяли поширенню
методу наукового пізнання Ф. Бекона та формуванню
«ньютонівської» наукової культури і тим самим
підготували підґрунтя для перетворення Британії на
«майстерню світу».
На початку ХVIII ст. громадськість, під якою
розуміються «згуртовані у публіку приватні особи»
(Ю. Габермас), до числа яких належали і просвітителі.
набуває соціальної ваги і політичної значущості.
Представники просвітницького руху філософи і
політики, публіцисти і літератори збиралися в різних
гостинних закладах. Прибічники вігів обрали пиріжкову
Кристофера Кіта на основі якої і виник клуб «Кіт–
Кет», що користувався особливою популярністю і у
англійських просвітителів між 1703 і 1720 рр.
Доступ жінкам в чоловічі клуби був закритий, але
віги використовували красивих і розумних жінок для
підвищення свого політичного впливу. Так, члени клубу
«Кіт–Кет» обирали «леді–тост», п’ять лондонських
красунь і за здоров’я своїх муз вони піднімали
кришталеві іменні бокали на яких алмазом були вирізані
імена кожної з них і читали вірші, присвячені цим
красуням [13, с. 296].
Ранні торі на противагу клубу «Кіт–Кет» створили
«Клуб братів», на основі якого в подальшому сфор
мувався інший знаменитий клуб «Мартін Скриблерус»
(«Писаки»), який відвідували англійські сатирики і
журналісти [15, с. 36–38].
На інституціоналізацію клубів, як структурного
утворення
елементів
громадянського
суспільства
вплинула нова технологія друкування, підвищення
якості і зростання чисельності газет і журналів, що
стали потужним засобом поширення інформації й
просвітницьких ідей, які непідвладні і непідконтрольні
державі.
В Англії, на тлі підвищення ролі парламенту в
суспільному житті і завдяки наявності публіки, яка,
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обговорюючи різні проблеми, перетворює власні
погляди на публічний факт, вперше в Європі виникла
незалежна журналістика. У 1702 році в Лондоні
виходить перша щоденна газета, а вже в тридцяті роки
з’являється до дванадцяти щоденних видань і велике
число газет, що виходили три рази на тиждень. Поряд
з цим видавалися різноманітні товсті і тонкі журнали і
романи.
Читання газет і журналів та обговорення останніх
новин стає характерною ознакою клубного життя. А
наявність різних думок у членів клубів при обговоренні
проблем, в тому числі і важливого суспільного значення,
не призводило до жорсткого протистояння, а лише
супроводжувалося незлостивим кепкування і гумором,
який приносив задоволення всім присутнім. Гумор,
набуваючи витонченості, згодом стає характерною
ознакою клубмена і англійського джентльмена. А
критеріями оцінки переконань і поглядів членів клубу
стає їх достатня обґрунтованість та здатність витримати
дискусію, що засвідчувало силу чистого розуму як
визначальної просвітницької ідеї.
Англійський просвітитель і журналіст Дж. Аддісон,
який видавав «Спектейтор» («Глядач» (1711–1713;
1715)), прагнув до того, щоб просвітницьке світло
розуму осявало в тому числі і клубний простір. Він
вважав, що необробленому хоча б один день розуму,
загрожує нерозсудливість, якої можна позбутися лише
невпинною, наполегливою працею, подібною до праці
хлібороба. І тому Дж. Аддісон разом із своїми друзями
Р. Стілом та А. Поупом поставили перед собою завдання
подібно до Сократа, але в нових соціальних умовах,
«вивести філософію з кабінетів і бібліотек, шкіл і
коледжів, змусити її оселитися в клубах і зібраннях, за
чайними столами і в кав’ярнях» [11, с. 144].
Особливою популярністю користувалися, як в Англії,
так і в Шотландії «обідні клуби» («dinning club», «eating
club»), членів яких об’єднувала улюблена страва, що
готувалась з якісних продуктів і в першу чергу з м’яса.
В історії британських клубів нараховується десятки
подібних об’єднань, але перше пов’язується з вігами
і їх боротьбою з монархічною владою за розширення
повноважень парламенту.
Відродження діяльності цього клубу відбувається
під назвою «Високе товариство біфштексів» (Sublime
Society of Beef Steaks) в 1735 р. в театральному
середовищі. Спочатку членами клубу були люди,
які мали відношення до мистецтва, серед яких і
художник У. Хогарт, але згодом клуб стає популярним
у аристократів, політиків і військових. На свої зібрання
в одній з кімнат театру «Ковен–гарден» члени клубу
вдягали синій костюм з латунними ґудзиками, на яких
був зображений рашпер, решітка для смаження м’яса як
символ клубу з вигравіруваним девізом – «Яловичина
(біфштекс) і свобода» [1, с. 417].
Відомий російський мистецтвознавець М. Герман
картину У. Хогарта «О, ростбіф старої Англії!», яку
художник написав у 1748 р. після повернення із Франції
і під впливом перебування в цій країні, пов’язує з цим
жартівливим девізом [6, с. 41].
У 1764 р. знаменитий літературний критик,
лексикограф і поет С. Джонсон та відомий художник
Дж. Рейнольдс заснували в Лондоні «Клуб», який
об’єднував інтелектуальну еліту, відомих і визнаних
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письменників, художників, акторів серед яких був і
державний діяч, публіцист, мислитель, фундатор теорії
консерватизму Е. Берк. На момент заснування це був
«обідній клуб», але він став відомим як літературний
клуб, оскільки всіх його членів, «маленьке товариство
друзів» об’єднувало захоплення літературою. А мета їх
зустрічей полягала в тому, щоб пообідати в приємній
компанії і обговорити питання, які їх хвилювали. На
своїх засіданнях вони розглядали питання релігії і
моралі, обговорювали й оцінювали нові літературні
й музичні твори, ділилися враженнями від своїх
закордонних поїздок та ін. Варто зауважити, що всі
члени клубу дотримувалися достатньо консервативних
поглядів, які формувалися під час їх філософських
і політичних бесід. Свої зібрання вони спочатку
проводили в різних тавернах і кав’ярнях, а згодом
їх улюбленим місцем стає таверна «Голова Турка»,
після закриття цього закладу – кав’ярня «Митр». При
цьому, «Клуб», будучи одним із найбільш популярних
і знаменитих британських клубів, залишався дуже
закритою спільнотою [10].
Динаміку процесу інституалізації клубів визначає
ціннісне ідейно–смислове ядро на основі і навколо
якого складається система норм, установок, моделей
поведінки, що виробляються членами клубної спільноти
в процесі функціонування. При цьому цінності не
виникають спонтанно і не залишаються незмінною
онтологічної даністю, на їх модифікації впливають
реалії суспільного буття і практична діяльності
індивідів, що стає основою відкриття клубів нового
типу.
Промислова революція, що розпочинається в Бри
танії з середини ХVІІІ ст., спричинила докорінні зміни
в економіці, соціальній структурі, урізноманітнила
суспільне життя, особливо жителів міста. Всі ці
трансформації перетворили клуби на інтелектуальні
осередки, де осмислювалися й відпрацьовувалися
нові ідеї в аспекті «промислового просвітництва»
(Дж. Мокір), створювалася «агрегована креативність»
як джерело подальшого індустріально–технологіч
ного розвитку. Одним із таких осередків, поряд з
«Ендестон–клубом», «Товариством ремесел» став
«Місячний клуб» – невелика група відомих вчених,
винахідників та успішних підприємців (Е. Дарвін,
Дж. Кайе, Дж. Прістлі, В. Смолл, Дж. Уатт, Дж. Вед
жвуд, Дж. Уайтхурст, В. Уайзерлінг та ін.). Цей
клуб утворився в 50–х рр. XVIII ст. в Бірмінгемі і
функціонував до початку наступного століття, а його
організатором і автором ідеї зібрань в будинках членів
клубу був М. Бултон.
Р. Скофілд, автор монографії про діяльність
клубу стверджує, що всі разом ці люди «утворювали
своєрідну розрахункову палату ідей» і завдяки своїм
організаторським здібностям і підприємливості змінили
свою батьківщину «матеріально, соціально і культурно
протягом життя одного покоління» [22].
Шотландське Просвітництво значною мірою мало
промисловий характер, а відтак і спрямовувалося
на вирішення практичних проблем. У Глазго, як
торгово–промисловому центрі Великобританії, ство
рюється «Політекономічний клуб» (бл. 1743 р.), члени
якого зосереджували увагу на обговоренні економіч
них проблем та їх філософських аспектів. А. Сміт,
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засновник економічної науки, після переїзду до цього
міста в 1751 р. став активним членом клубу, де у
1755 р. прочитав доповідь про «природні свободи в
промисловості». Крім того, в Единбурзі він разом із
своїми друзями–вченими хіміком і фізиком Дж. Блеком
і Дж. Хаттоном, фундатором сучасної геології і
геохронології заснували «Устричний клуб», де предме
том обговорення також були наукові проблеми [3,
с. 187–190].
Шотландський клуб «The Select Society» (1754),
членом якого був і філософ Д. Юм, на десятки років
став осередком шотландського Просвітництва, де
обговорювалися дискусійні питання, а їх результати
представляли науковому товариству й студентській
університетській аудиторії. Це свідчить, що шотландські
просвітителі турбувалися про те, щоб їх ідеї стали
доступними широкому загалу, а не лише членам клубів
і товариств. Завдяки саме їх діяльності Шотландія
перетворилася на одну з найосвіченіших країн в
тогочасній Європі [4].
Заснуванню в 1772 р. лондонського «Macaroni
Club», як спільноти модників і нового типу клубу,
передувала
поява
молодих
людей,
переважно
представників аристократичних родин, які в межах
обов’язкової освітньої подорожі (Гранд–туру) країнами
континентальної Європи знайомилися з іноземними
смаками, модою, кухнею, манерами поведінки. Членами
клубу й була ця молодь, «модники, з власними уявлення
щодо одягу, зачісок, харчування, читання тощо».
Саме їх вважають попередниками англійських денді,
провісниками дендизму [8; 5].
Протягом ХVІІІ ст. в контексті інституалізації клубів
формується їх організаційна структура, функціональний
діапазон, розробляються принципи, правила, механізми
діяльності, моделі клубного спілкування, що відповідали
соціальній, груповій і професійній структурі тогочасного
англійського суспільства. Складається особливий
модус клубного буття, що включає норми, ритуали
і принципи взаємодії, які відповідають ціннісним
установкам світогляду членів клубу, і врегульовують їх
клубне життя. Цим пояснюється той факт, що вироблені
норми повсякденних клубних практик не викликають
негативних реакцій, а приймаються беззастережно
як безумовні критерії, дисциплінарні норми клубної
поведінки. В їх основі – спільні аксіологічні установки,
так як ефективне функціонування цих інститутів
можливе при їх відповідності вимогам і потребам
людини, її ціннісним орієнтаціям.
При цьому особливого значення набуває клубний
ритуал, семантичного – символічна структурність якого
характерна для кожного з клубів, оскільки відображає
його специфіку, зберігає традиції, систему цінностей
тощо. На початкових етапах інституалізації клубів він
спрямовувався на згуртування членів клубу, створення
позитивного
емоційного
настрою,
забезпечення
психологічного комфорту. Ритуал сприяв усвідомленню
місії клубу, причетності його членів до подій, що
виходили поза межі повсякденності і відігравали
важливу роль в історії британського суспільства.
В кінці ХVІІІ ст. на тлі «клубної лихоманки»
(П. Акройд), починаючи з формалізованих респекта
бельних клубів, складається їх просторова локалізація,
клубний топос. Такі «джентльменські», аристократичні
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клуби як White’s, Blacks обирали для своїх зібрань
спеціалізовані приміщення, або будували окремі
споруди, що розміщувалися на центральних вулицях
Лондона.
Таким чином, інституціоналізація англійських
клубів розпочинається в період Реставрації, а місцем
їх зібрань стають кав’ярні таверни та інші заклади
гостинності. Після Славної революції, під впливом
ідеології Просвітництва і в контексті становлення
громадського суспільства, створення публічної сфери
клуби трансформуються із неформальних добровільних
об’єднань з аморфною структурою, відсутністю уста
лених норм і правил у формалізовані об’єднання з
чіткою організаційною структурою, механізмами функ
ціонування, моделями поведінки їх членів.
Клуби стають важливим засобом формування і
структурування соціального середовища, «віднайдення
традицій» нового індустріального суспільства, його
форматування в аспекті соціотехнологізації нових
спільнот та об’єднань, вільного обміну думками й
поширення просвітницьких ідей.
Осмислення ролі і значення «промислового просвіт
ництва» в діяльності британських клубів кінця ХVІІІ –
поч. ХІХ ст., з’ясування особливостей формування в
клубах «агрегованої креативності», визначення ролі
клубів і шотландських просвітителів у процесі англо–
шотландської інтеграції є перспективами подальшого
дослідження.
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Institutionalization of British clubs in the context of the national
and regional specificity of the culture of the Enlightenment
British clubs were formed in the context of the formation of civil society, the
creation of a public sphere influenced by the ideas of the Enlightenment. The beginning
of the institutionalization of English clubs refers to the period of Restoration. After the
Glorious revolution, they were transformed from the informal voluntary associations
with an amorphous structure without any established norms or rules into the
formalized associations with clear organizational structure and models of behavior.
They served as an important tool for the forming and structuring of the social
environment, «finding the traditions» of the new industrial society, its formatting in
the aspect of sociotechnology of new communities and associations, free exchange of
views and the dissemination of the Enlightenment’s ideas.
Keywords: club, British clubs, English Enlightenment, Scottish Enlightenment,
D. Hume, J. Locke, J. Toland.
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Естетичне споглядання в «Гоміліях
на Шестидення» Василія Великого
Естетичні вчення візантійських мислителів – тема, малодосліджена
у історико–естетичній науці. Мета статті полягає у аналізі особливостей
описаного Василієм Великим у «Шестиденні» процесу споглядання краси світу.
Найочевиднішим є споглядання чуттєвої краси світу у його зовнішніх формах.
Споглядання краси чуттєвого світу у його цілісності та завершеності є
наступним аспектом естетичного споглядання. Таке споглядання є вже не
суто чуттєвим, а розумовим спогляданням–роздумом. Наступним аспектом є
споглядання Бога у світі як художника та розумної причини світу. Загальними
умовами другого та третього аспектів естетичного споглядання є доброчесне
життя і наявність навички до розумового споглядання як особливого типу
діяльності. Василій Великий звертає увагу на можливість досягнення єдності
усіх трьох аспектів естетичного споглядання у єдиному акті. У довершеному
естетичному спогляданні беруть участь і почуття, і розум, більше того, вони
досягають гармонійної єдності.
Ключові слова: естетичне споглядання, патристична естетика, краса,
гармонія.

Естетичні вчення мислителів візантійської патрис
тики – тема, малодосліджена не лише у вітчизняній, а
і у світовій історико–естетичній науці. Зокрема, існує
багато досліджень теологічних та аскетичних поглядів
Василія Великого (Г. Флоровський, І. Меєндорф,
В. Кривошеїн, П. Б. Михайлов, Е. Аман де Мендьєта,
С. І. Рудберг, Б. Бобринський та ін.), їх теоретичних
джерел та впливу на подальшу традицію. У той же час
естетичні погляди даного мислителя потребують окремої
уваги.
«Гомілії на Шестидення» – цикл проповідей
святителя Василія Великого, прочитаних наприкінці
життя (приблизно у 378 р.) та присвячених витлу
маченню першої глави книги Буття, де описане
створення світу. Цей коментар є прекрасним прикладом
використання освіченості, з одного боку, для змістовного
викладу християнського віровчення у полеміці з
античною філософською думкою, підкреслення новизни
християнського світогляду [5, с. 155], з іншого – для
проповіді і надихання слухачів до прославлення Бога [7,
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с. 245]. Слід відзначити, що тема бесід – коментування
біблійної оповіді про створення світу, а власне змістом
бесід є опис розумної краси створеного світу. Саме тому
цей твір заслуговує окремого вивчення з точки зору
естетики. Відомий дослідник візантійської естетики
В. Бичков аналізував особливості символічної екзегези
Василія Великого у «Гоміліях» [1, с. 10–17].
Мета нашої статті полягає у аналізі описаного
Василієм Великим у «Гоміліях» процесу споглядання
краси, або естетичного споглядання створеного світу.
Найочевиднішим є споглядання чуттєвої краси
світу у його зовнішніх формах. Василій Великий
наводить прекрасний опис чуттєвої краси світу:
«Приємним є видовище – море сріблясте, коли панує
на ньому постійна тиша; приємним також, коли гребінь
його, хвильований тихими вітрами, постає глядачам
у пурпуровому або лазурному кольорі; коли воно не
ударяє сильно у суходіл, а немов би приникає до нього
у мирних обіймах…» [2, с. 138]. Власне, не тільки море,
а і інші природні явища та істоти описуються ним за
допомогою багатої лексики та різних художніх засобів
(епітетів, образів, порівнянь) задля створення загальної
художньої картини.
Споглядання краси чуттєвого світу у його
цілісності та завершеності є наступним аспектом
естетичного споглядання, якому Василій Великий
приділяє більшу увагу. У поступеневому (певними
етапами, які Василій Великий не ототожнює з
астрономічними днями) створенні світу святитель
звертає увагу на взаємозв’язок частини і цілого: світ є
прекрасним як на кожному етапі його створення, так і в
цілому, після завершення процесу творення. Бог оцінює
кожен етап створення світу як «добрий» (Буття 1:10, 12,
18, 21, 25), але про загалом цілий світ висловлюється
як про «вельми добрий» (Буття 1:31). Василій Великий
пояснює красу проміжних щаблів створення світу як
художнього витвору за допомогою поняття цілі: Бог,
який наперед утримував «ціль створюваного, схвалював
створене частинами, співвідносячи із власними
художніми законами, оскільки воно слугувало для
досягнення кінця. … художник і до закінчення знає
красу кожної частини і хвалить її окремо, спрямовуючи
думку на кінець» [2, с. 123]. Поява кожного нового
виду сущого описується святителем як «прикрашання»:
коли з’являються рослини, земля «немов би скинувши
із себе печальний та смутний одяг, вбирається у світлу
ризу, веселиться власним вбранням» [2, с. 245]; коли
землю заселили тварини, вона «отримала властиву
їй прикрасу» [2, с. 215], «після створення світил
наповнюються і води тваринами, щоб і ця область
була прикрашеною» [2, с. 197]. Процес поетапного
створення–«прикрашання»
світу
розглядається
святителем як поступове збагачення через ускладнення
та збільшення різноманітності, і таким чином – зведення
до довершеності. Слід відзначити дану принципову
рису патристичної естетики – надання позитивної
оцінки світу у його складності та множинності
порівняно із класичними античними уявленнями, і
навіть неоплатонічними, про онтологічну меншовартість
мінливого та складного порівняно з єдиним та простим
[5, с. 317–319].
Однією із причин цього є укорінений у біблійній
традиції персоналізм як суттєва риса патристичної
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онтології. Особистісне ставлення самого Бога–творця до
створюваного світу як до прекрасного і виправдовує світ
перед розумом, який шукає досконалості у ідеї єдності
від витоків античної філософської думки.
Василій Великий розглядає світ в цілому як
прекрасний у взаємозв’язку частин; а кожна частина
світу, відповідно, розглядається як прекрасна у
взаємозв’язку власних частин та у зв’язку із цілим: «у
Святому Письмі краса визначається щодо світоустрою
загалом» [2, с. 138]. Те ж саме море, яке постає
прекрасним для чуттєвих очей у власних формах,
кольорі, русі, постає ще прекраснішим при роздумах
про його значення для всієї землі як природного цілого
та для людей. Василій Великий описує відомі йому
природні явища, пов’язані із морем (випаровування
води, підземні води, дощі), та способи використання
людиною моря, завершуючи власний роздум визнанням
неможливості «у всіх подробицях розглянути красу
моря» [2, с. 141]. Очевидно, що таке споглядання
краси певного явища як його включеності у загальний
світоустрій, загальну гармонію, як багатоманіття зв’язків
із іншими істотами та явищами є вже не суто чуттєвим,
а розумовим спогляданням–роздумом. Для даного
розумового споглядання, яке спирається на безпосереднє
чуттєве споглядання та саме у чуттєвому світі вбачає
розумоосяжне, важливими є поняття цілі, порядку,
закону.
При створенні світу, за Василієм Великим, Боже
слово–благословення («і сказав Бог: «Нехай земля
вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево
овочеве, що за родом своїм плід приносить…»»
(Бут.1:11), «і сказав Бог: «Нехай вода вироїть дрібні
істоти, душу живу, і птаство…»» (Бут. 1:20) і ін. (Бут.
1:14, 22, 24)) стає не просто творчим актом появи
нового, а законом для подальшого існування світу,
його постійного відтворення: «Тодішнє слово і перше
повеління зробились немов би природним певним
законом та залишились у землі і на наступні часи,
надаючи їй силу народжувати і приносити плоди»
[2, с. 142], «де б не була вода… вона не залишається
бездієвою та бере участь у розмноженні створінь. …
тому що повелінням Божим надана воді здатність
живородити» [2, с. 197]. Описуючи цілеспрямовані
дії нерозумних живих істот, святитель стверджує: у
створених істот «немає свого розуму, але є природний
закон, міцно у них заснований, він вказує, що їм
робити» [2, с. 207]. Підпорядкованість усього у світі
законам є для візантійської богословсько–естетичної
думки і свідченням про створеність світу, і ознакою його
краси.
Поняття цілі є важливим не тільки для опису
художнього процесу створення світу. Воно має і загальне
естетичне значення для онтології створеного світу.
Ціль – це очікуваний, заданий кінець руху та діяльності;
вона задає напрям розвитку кожної істоти і всього світу
в цілому до стану довершеності, а, отже, досконалості.
Прекрасним є те, що «спрямоване до благого кінця»
[2, с. 123]. Поняття цілі, у тому числі в естетичному
аспекті, було надалі глибоко продумане Максимом
Сповідником [5, с. 318–327]. «При походженні рослин
першою є поява паростку, потім, коли паросток трохи
виросте, з’являється зелень, а потім, збільшуючись,
він стає травою, при поступовому розвитку рослини
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та наближенні її до довершеності», тобто дозрівання
насіння [2, с. 142]. «І земля, виконуючи закони Творця,
почавши із паростка… пройшла усі види зростання і
довела рослини до довершеності» [2, с. 152].
Викладаючи сучасне йому фізичне вчення про
чотири стихії (вода, вогонь, земля, повітря), із яких
складається весь світ, Василій Великий і йому надає
естетичного забарвлення. Кожна стихія має власні
якості, які і відрізняють її від інших, і дозволяють
поєднуватись із ними: кожна стихія «має належну їй та
виключну властивість, за якою відрізняється від інших
стихій і сама у собі пізнається, яка вона. … І таким
чином складається коло і стрункий хор, із причини
взаємного суголосся і відповідності усіх стихій» [2,
с. 137]. Розглядаючи багатий і невичерпний у своєму
різноманітті світ морських тварин, святитель стверджує,
що «і у них є мудрий та благовлаштований порядок»
[2, с. 205]. Увесь світ у його довершеності описується
як живе ціле: «Цілий світ, складений із різнорідних
частин, пов’язав Він [Бог] якимось нерозривним союзом
любові в єдине спілкування та одну гармонію; так
що частини, за власним положенням досить віддалені
одна від одної, здаються поєднаними через симпатію»
[2, с. 82].
Наступним аспектом естетичного споглядання (після
чуттєвого споглядання зовнішніх прекрасних форм
світу та розумового споглядання прекрасної єдності,
упорядкованості світу, взаємоузгодженості його частин
та краси кожної частини у її власній законоузгодженості
та її зв’язку із цілим світоустроєм) є споглядання
Бога у світі як розумного Художника–Творця та
Промислителя.
Василій Великий неодноразово говорить про
всюдиприсутність Бога, який у всьому світі, навіть
«і у малій тварині вклав ясні сліди Своєї великої
премудрості» [2, с. 209]. Відповідно, людина має
можливість і навіть необхідність пошуку і споглядання
його присутності «у найменшій часточці світу» [2,
с. 76]: у людини є дар розуміння, «щоб і із найменшого
створіння пізнавати мудрість Художника», «і із великих
створінь отримати ще більші поняття про Творця»
[2, с. 196]. Споглядання Творця у створеному світі є
його спогляданням, по–перше, як художника, який
створює світ прекрасним, «за законами мистецтва»
[2, с. 123], по–друге, як премудрого художника,
зважаючи на всю різноманітність фізичних та
біологічних
закономірностей
природи,
розумних
інстинктів у тварин (осмислених та описаних Василієм
Великим на рівні природничих знань епохи) – усього
«різноманіття премудрості, явленого у створіннях» [2,
с. 236]. По–третє, особливу увагу звертає святитель на
промислительну присутність Бога у світі, «піклування»
Бога про створений світ: «піклування Творця нашого
простягнулось на все» [2, с. 245], «Бог нічого не
залишив поза промислом та піклуванням: за усім
слідкує це Незасинаюче Око, усьому воно властиве»
[2, с. 210]. Промисел Бога у природі Василій Великий
вбачає не тільки у розумній влаштованості світу, де все
невичерпне різноманіття явищ та створінь приведено
у єдність та гармонію, де кожна істота має власний
закон розвитку та дії, а і у кінцевій меті існування
світу – «спасіння кожного створіння» [2, с. 210]. У чому
полягає це спасіння, Василій Великий у даних бесідах
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не пояснює, але вказує на його наявність, здійсненність
у майбутньому.
Як ми бачимо, Василій Великий акцентує увагу на
спогляданні Бога як розумної та творчої причини світу.
Діонісій Ареопагіт згодом, використовуючи неопла
тонічну термінологію, осмислить ієрархійно структу
ровану красу світу у його різнорівневій причетності то
божественних енергій як джерела буття та краси [6].
Окремо Василій Великий торкається питання,
за яких умов читач Святого Письма та слухач бесід
святителя може зрозуміти, про яке споглядання йде
мова та долучитись до нього у власному досвіді.
Перший раз – на самому початку бесід. «Який слух
буде гідним величі оповіді? Із яким приготуванням
приступати душі до слухання таких предметів? Вона
повинна бути чистою від плотської пристрасності, не
затьмареною житейськими піклуваннями, трудолюбною,
шукаючою, уважною до всього, із чого тільки можна
отримати поняття про Бога, гідне Бога» [2, с. 53].
Дані настанови є загальними умовами Богопізнання:
очищення почуттів (від пристрасності) та розуму (від
зверненості на чуттєві предмети, необхідні для земного
існування), спрямованість розуму та усіх душевних
сил на пошук істини (працелюбність, уважність,
наполегливість). Саме відсторонення усіх душевних
сил людини від власної егоїстичної зацікавленості стає
умовою естетичного споглядання, особливо у другому і
третьому аспектах – інтелектуального споглядання краси
світу у його розумній влаштованості та благодатного
споглядання Бога як основи розумної світової краси.
Тому у шостій бесіді уважне слухання та проникнення
у смисл проповіді Василій Великий називає «подвигом»
[2, с. 166], оскільки воно потребує не тільки
безпосередньої уваги, а і попередньої підготовки. Окрім
названих загальних моральних умов осягнення смислу
проповіді святитель тепер ще говорить про необхідність
підготування розуму, наявність навички до розумового
споглядання як особливого типу діяльності [2, с. 167]:
«Тому, хто цінує великі та надприродні видовища,
дослухається до істинної вищої та невимовної
мудрості… потрібно мати у собі певне устремління до
споглядання… Отже, якщо ти коли–небудь, серед ясної
ночі дивлячись на невимовну красу зірок, складав собі
поняття про Художника, Який прикрасив небо цими
квітами, і чому у видимому світі більше необхідного,
ніж приємного; і знову, якщо удень тверезим розумом
вивчав ти дивні чудеса, то ти прийшов сюди готовим
слухачем» [2, с. 167]. Тому власних слухачів Василій
Великий називає «сподвижниками» як учасників
однакової споглядальної діяльності [2, с. 166]. Згодом
Максим Сповідник закцентує особливу увагу на
спотворений характер як чуттєвого, так і розумового
споглядання світу при відсутності подвижництва, тобто
при пристрасному, егоїстично–спрямованому відношенні
до світу [напр., 3, с. 249; 4, с. 90].
Ми бачимо, що Василій Великий звертає увагу на
можливість досягнення єдності усіх трьох аспектів
естетичного споглядання у єдиному акті (через
поступову аскетичну працю та навик у спогляданні).
Саме через чуттєве бачення зовнішньої краси
світу, зачудування нею людина замислюється над її
розумною основою, і від розумового споглядання
гармонійної взаємопов’язаності частин (явищ, істот)
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світу вивищується до споглядання Божої присутності у
світі. Василій Великий свідомий, що можливим і часто
реальним є просте чуттєве споглядання видимої краси
природи, але довершеним є саме таке (у єдності трьох
аспектів) естетичне споглядання. Він свідомо робить
метою власних бесід саме спонукання та заклик до
пошуку та досягнення такого довершеного споглядання
краси світу: «Я бажаю твердо укорінити у тобі
здивування створінням, щоб ти, де б ти не знаходився …
завжди відновлював у собі ясну згадку про Творця» [2,
с. 145]. Таке здивування має привести до прославлення
Бога: «Ось перед тобою небо прикрашене, одягнена
у вбрання земля, море, повнощедре властивими йому
породженнями, повітря, сповнене літаючими у ньому
птахами! Все, що Божим повелінням приведене із
небуття у буття… обміркувавши у своєму розумі і у
всьому дослідивши премудрість Божу, не припиняй
ніколи дивуватися та у всякому створінні славити
Творця!» [2, с. 231].
У довершеному естетичному спогляданні беруть
участь і почуття, і розум, більше того, вони досягають
гармонійної єдності. Пізнавальний характер естетичного
споглядання та, відповідного, естетичний характер
пізнавальної діяльності дуже яскраво виражені в творах
Діонісія Ареопагіта [1; 6], і взагалі є характерною рисою
візантійської патристичної думки, а аналіз гармонійної
єдності почуттів та розуму у спогляданні розумної краси
світу та присутності Бога у ньому був здійснений у
житті та творах візантійських аскетів.
Василій Великий задля досягнення поставленої мети
(викликання здивування, спонукання до прославлення)
користується у бесідах різними риторичними та
художніми прийомами. Ми зупинимо увагу лише на
одному порівнянні, яке риторично повторюється у
різних варіаціях на початку або у кінці майже усіх
бесід – порівнянні бесід із словесною трапезою.
Очевидно, таке порівняння укорінене у Святому
Письмі, зокрема воно пов’язане із образами із
приказок Соломона та зі словами Ісуса Христа: «Не
хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом
Божим!» (Лк.4:4), які натякають на вчення про людину
як «словесну» істоту (не просто чуттєву, а розумну,
здатну до сприйняття Божого Слова). Святе Письмо як
Слово Боже розглядалось як богодухновенне, Василій
Великий постійно його називає «словесами Духа» [2,
с. 240–241 та ін.], «вченням Духа» [2, с. 101 та ін.].
Святитель говорить про особливу «витонченість»
Святого Письма, «оскільки воно природнім чином
подобається, є привабливим та бажаним для кожного
серця, яке віддає перевагу істинному, а не вірогідному»
[2, с. 100]. Він цитує псалом, у якому дуже виразно
зображується «медосолодкість» істини [2, с. 100]: «Яке
то солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше
від меду воно моїм устам!» (Пс.118:103). Відповідно,
власні бесіди Василій Великий будує не як сухе
доведення, а як художнє зображення, яке має бути
приємним, «солодким» для сприйняття, привабливим,
бажаним. Він називає власні бесіди «препитанием»
(рос.) [2, с. 100], «словесною трапезою» [2, с. 239],
«бенкетом слова» [2, с. 124], «частуванням» [2, с. 238]
через їх зверненість до розуму слухачів, який треба
зацікавити, оживити, наситити певним знанням, певним
смислом, який є неочевидним при читанні книги Буття
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та при безпосередньому чуттєвому спогляданні світу.
У той же час він описує власні проповіді словами
«насолода» [2, с. 239], «солодкість повчання» [2,
с. 237], «розвеселення» [2, с. 238], звертаючи увагу не
тільки на красу використовуваних художніх образів,
а і на умоосяжну красу світу, про яку іде мова.
Святитель співставляє чуттєві насолоди своїх слухачів
із «розумовими» насолодами, намагаючись привести
до розуміння можливості і навіть відчуття справжньої
«розумної» насолоди, насолоди розуму (а не тільки
почуттів) при спогляданні світу у світлі осмислення
Святого Письма: «…послугуємось тілесним постом для
звеселення душ. Часто слугував ти плоті, достачаючи
їй насолоду: тепер побудь у слугуванні душі. … Якщо
ти любиш багатство, ось тобі багатство духовне:
«Присуди Господа – правда; вони справедливі всі разом,
дорожчі вони понад золото і безліч щирого каміння
[дорогоцінного]» (Пс.18:10–11). Якщо ти полюбляєш
насолоди і розваги: ось тобі словеса Божі, які для
людини, здорової духовним почуттям, «солодші за мед
і за сік щільниковий (Пс.18:11)» [2, с. 237]. Закінчуючи
дев’яту бесіду, святитель прикликає слухачів до
збереження усього почутого в пам’яті та відтворення
під час домашніх трапез задля насичення не тільки
тіла, а і душі: «Ідіть же із радістю … та замість дорогих
припасів, замість багатоманітних приправ прикрасьте
свої шляхетні трапези пригадуванням сказаного!...
нехай звеселяється догматами істини благочестивий,
нехай буде прославлений Господь!» [2, с. 259]. Для
людини як розумно–чуттєвої істоти чуттєва насолода
та радість мають бути не самодостатніми, а обмеже
ними та довершеними через «словесну», «розумну»
насолоду.
Метою власних бесід Василій Великий вважає не
тільки налаштування слухачів на прославлення Бога
внаслідок філософського здивування та захоплення
«розумною» красою світоустрою, а і «розпалювання
ревнування» [2, с. 259] до благочестя та доброчинності.
За святителем, у Св. Письмі Св. Дух «змовчав про
безкорисне» [2, с. 240], «але влаштував так, щоб усе
було написане для напуття та удосконалення душ
наших» [2, с. 240–241]. Відповідної екзегетичної
установки притримується і святитель (повчання задля
вдосконалення). Варто звернути увагу на нерозривність
етичної діяльності та естетичного споглядання,
властиву для середньовічної візантійської думки: для
досягнення довершеного споглядання, яке є естетичним
як за об’єктом (споглядання краси), так і за способом
(єдність чуттєвої та розумової діяльності), необхідним
є очищення почуттів та розуму від пристрасної
прив’язаності до чуттєвого світу [2, с. 53], а споглядання
краси світу у світлі Святого Письма, у світлі Божої
присутності глибше відкриває людині її призначення
та недовершеність, заохочує та надихає на подальші
зусилля до самовиховання.
Сам пошук моральних прикладів у природі,
моральне витлумачення природних явищ спирається
на біблійну традицію. Деякі природні явища Василій
Великий витлумачує як «негативні приклади». Так,
ворожнеча та поїдання рибами риб є приводом для
осуду пригноблення бідних [2, с. 202]; смерть бджоли,
коли вона кусає, нагадує про новозавітну заповідь
прощення кривдників [2, с. 224] та ін.
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Також святитель наводить численні описи поведінки
тварин, які можуть слугувати людині позитивними
прикладами для заохочення до надбання різних чеснот:
працелюбність ластівки [2, с. 227], вірність горлиці
[2, с. 229], терпіння єхидни [2, с. 210], піклування
різних тварин та птахів про власне потомство та
старих «батьків» [2, с. 230, 227] та інші спостереження,
відповідно до природничих уявлень епохи.
Загалом ці спостереження покликані нагадати як
про розумне влаштування створеного світу у всіх його
найменших частинах [2, с. 76], так і про особливу
природу людини порівняно з усім світом тварин.
Тварини, за святителем, у власній осмисленій та
цілеспрямованій діяльності (захоплюючі приклади якої
він не стомлюється наводити) керуються «природним
законом» [2, с. 207, 248 та ін.]. Людина як душевно–
тілесна істота має «природні доброчинності» [2, с. 247],
певний «природний закон» [2, с. 247], за яким вона може
здійснювати вчинки, корисні для душі: «нам наданий
природний закон, який вчить засвоювати собі те, що
є благим, а відсторонювати від себе те, що є злим»
[2, с. 209]. Крім того, від природи людина має розум,
а через особливе Боже одкровення – писаний закон.
Тому, за святителем, для людини особливо ганебно
споглядати слідування природному закону створених
істот, а самій не звершувати доброчинності: «Якщо
нерозумні тварини здогадливі та вправні в піклуванні
про власне спасіння, і якщо риба знає, що їй вибрати
і чого уникати, що скажемо ми, відмічені розумом,
настановлені законом, заохочені обітницями, навчені
Духом, і при всьому цьому такі, що влаштовуємо власні
справи нерозумніше, аніж риби?» [2, с. 208]. Тому часто
певні природні явища святитель використовує як привід
нагадати про наявність у людини, окрім тіла, розумної
душі («людина – насадження небесне» [2, с. 242]), про
необхідність опікуватись нею задля вічного життя,
«думкою бути вище за земне» [2, с. 243]. Так, шовковий
одяг має нагадати про шовкопряда, а останній – про
майбутнє воскресіння [2, с. 236], всі тварини вміють
себе лікувати, так і людина має піклуватись про власне
спасіння [2, с. 244], тварини створюють запаси їжі на
зиму – і людина має пам’ятати про власне небесне
майбутнє і готуватись до нього [2, с. 246].
Отже, естетичне споглядання світу включає
споглядання розумної краси та законоугодженості
1) самої по собі, 2) як вияву Божої премудрості та
творчої сили та 3) з повчально–етичної точки зору.
Василій Великий постійно здійснює усі три способи, і
робить наголос на тому, що кожен має привчити себе до
такого споглядання як особливої діяльності, як духовної
справи, не лише важливої та корисної, а і приємної,
«солодкої», захоплюючої для людини як розумної істоти.
Цікаво, що попри використання надзвичайно
багатого природничо–наукового матеріалу, наявність
різноманітних етичних настанов, догматичних та
полемічно спрямованих тверджень, святитель чітко
притримується основної мети бесід, яка співпадає із
визначеною ним метою першої глави книги Буття:
прославлення Бога як Творця світу.
Аналізуючи екзегетичний гомілетичний твір Василія
Великого «Гомілії на Шестидення», ми виявили такі
особливості естетичного споглядання краси світу:
єдність розуму та почуттів у довершеному естетичному
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спогляданні; нерозривність та взаємообумовленість
етичної діяльності та естетичного споглядання;
наявність трьох аспектів розумного споглядання краси
світу (а саме: споглядання краси самої по собі, у
Богові та у етично–практичному аспекті). Також ми
відзначили відповідність змісту бесід та обраного стилю
головній меті, яку поставив перед собою святитель –
прославлення Бога як Творця.
Візантійські мислителі описують естетичне спогля
дання і інших об’єктів, а саме – ікони (Феодор Студит,
Нікіфор Константинопольський, Іоанн Дамаскін),
Біблії (Григорій Ниський, Афанасій Олександрійський,
Максим Сповідник, Іоанн Дамаскін та ін.), Бога як
джерела краси, що потребує подальших досліджень.
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Aesthetic contemplation in Homilies on Hexaemeron
of St. Basil the Great
The Homilies on Hexaemeron of St. Basil the Great are not only an exegetic
treatise. The actual content of this text is the description of the beauty of the created
world. The purpose of the article is to analyze the specific features of contemplation
of beauty in the Homilies. The most obvious aspect of this contemplation is the
contemplation of the sensuous beauty of the world in its external forms. The further
aspect of it is the contemplation of the beauty of the world in its unity, harmony and
completeness. Such contemplation is not purely sensual, but also intellectual (theoria).
The next aspect of the aesthetic contemplation is the contemplation of God in the
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world as an Artist and a wise Creator. The second and the third stages of the aesthetic
contemplation are only available through the virtuous life and ability for intellectual
contemplation (theoria) as a specific type of activity. Basil the Great notices the
possibility of achieving unity of all three aspects of aesthetic contemplation in a single
act. Feelings are involved into the perfect aesthetic contemplation as well as the
intellect; moreover, they achieve in it a harmonious unity.
Keywords: aesthetic contemplation, Patristic aesthetics, beauty, harmony.
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Неясність та некласичні значення істинності:
багатозначні теорії неясності
Явище, яке відоме під назвою «неясність», є однією з найбільш
досліджуваних проблем в сучасній аналітичній філософії та логіці. Думка про те,
що для моделювання явища неясності можна використовувати багатозначну
логіку, віднаходимо вже на початку виникнення дослідницької програми, що
зосереджена на аналізі явища неясності. Однак в останній час на перший план
виходять інші теорії неясності, наприклад, теорія над–оцінювання. Метою
статті є розгляд тлумачення і вирішення проблеми неясності тризначними та
ступеневими теоріями неясності, а також аналіз перспектив багатозначної
теорії як можливого кандидата на роль теорії неясності. При чому увагу
зосереджено на явищі неясності вищого порядку, оскільки найбільші складнощі,
що постають перед будь–якою спробою побудувати теорію неясності,
виникають не стільки в наслідок неясності (першого порядку), скільки в
наслідок неясності вищого порядку, що характеризується існуванням спірних
випадків вищого порядку. Будь–який підхід, що не здатен пояснити неясність
вищого порядку лише переносить проблему на інший рівень.
Ключові слова: неясність, парадокс «Купа», багатозначна логіка, нечітка
логіка, неясність вищого порядку.

Більшість виразів природної мови є неясними
(vague). Загальноприйнятою є думка, що явище
неясності (vagueness) створює серйозні складнощі
для класичної логіки та семантики, для перспективи
побудови теорії значення природних мов. Вирази,
що мають спірні випадки застосування (так загалом
характеризують неясність), видаються ні істинними,
ні хибними, дієвість щодо них закону виключеного
третього та інших класичних законів ставиться під
сумнів, а парадокс сориту (клас парадоксів на кшталт
парадоксу «Купа» або «Лисий») ставить під питання
правильність багатьох фундаментальних правил виводу
(наприклад, математичної індукції або modus ponens).
Очевидно, що принцип двозначності є проблема
тичним для мов, які містять неясні вирази. Висловлю
вання з неясними предикатами, що застосовуються до
спірних випадків, здається, неможливо класифікувати
як істинні, або як хибні (але промовляючи їх усе–таки
сказано, що щось має місце). Це може спонукати до
пошуку такої схеми класифікації висловлювань, яка
має більше ніж два значення істинності. Можливо,
щоб враховувати неясність, необхідне третє значення
істинності «ні істинний, ні хибний» або цілий спектр
нових значень істинності на кшталт «істинний до
такого–то ступеню». Оскільки людське мислення
здебільшого відбувається в рамках мов, що містять
неясні вирази, то цілком природним буде пошук логічної
системи, яка спирається на нову багатозначну схему
класифікації висловлювань, подібно до того як класична
система спирається на двозначну схему.
Застосування багатозначної логіки було однією
з перших спроб формального підходу в дослідженні
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явища
неясності.
Багатозначні
системи,
що
застосовуються до феномену неясності, можуть сильно
різнитися одна від одної у багатьох аспектах (наприклад,
кількість значень істинності, семантика логічних
сполучників та кванторів, поняття правильності
міркування та, відповідно, набір логічних законів).
Що стосується кількості значень істинності та того,
як їх розуміти, то в багатозначних теоріях зазвичай
обирається одна з двох можливостей: або приписується
всім спірним випадкам одне проміжне значення, яке
інтерпретується як «невизначено (неясно)» (це веде до
тризначної логіки), або обирається логіка з нескінченою
кількістю значень, в якій множина значень зазвичай
представлена дійсними числами в проміжку [0, 1], де
0 відповідає повній хибі, 1 відповідає повній істині, а
проміжні значення інтерпретуються як ступені (degree)
істини (тому такі теорії називаються «ступеневими
теоріями» (degree theories)).
Тризначні теорії неясності. Більшість запропо
нованих багатозначних теорій неясності є істинно–
функціональними (truth–functional), тобто вони, як і
класична логіка та семантика, приймають принцип,
згідно з яким значення істинності складного речення
залежить лише від значень його речень–складників.
Можливих істинно–функціональних систем є багато,
однак, не всі вони можуть бути серйозними кандидатами
на роль теорії неясності: «лише проста багатозначність
системи не дає гарантій, що така система є придатною
для виконання завдання [яке стоїть перед теорією
неясності]» [7, с. 182]. Зокрема, будь–яка логіка
неясності повинна бути «нормальною» в тому значенні,
що коли складне речення має складники, які є або
повністю істинними, або повністю хибними, тоді його
значення повинно співпадати із значенням, яке воно
отримало б у класичній системі. Таке обмеження
виникає, оскільки вважається, що класична логіка
є неадекватною лише коли має справу із спірними
випадками, які характерні для неясних предикатів,
оскільки тоді предикати мають проміжні значення
істинності. Однак це не повинно породжувати
складнощів для класичної логіки, якщо відсутня подібна
невизначеність та всі значення істинності є класичними.
Перші спроби розвинути багатозначну логіку для
дослідження явища неясності застосовували тризначну
логіку (наприклад, С. Галден «The Logic of Nonsense»
(1949)). З–поміж сучасних дослідників, які використо
вують тризначну логіку, можна назвати M. Тая [6].
Розглянемо застосування тризначної логіки для пояс
нення неясності на прикладі його теорії.
М. Тай приймає три значення істинності: істинно,
хибно та невизначено (indefinite), і застосовує тризначну
логіку у першу чергу для вирішення парадоксу сориту,
що породжується неясністю предикатів. Відповідно
до семантики, яку він приймає, логічні сполучники ~,
∧, ∨, →, ↔ є істинно–функціональними. М. Тай також
приймає обмеження, що стосується «нормальності»
системи, згідно з яким якщо складне висловлювання
має складники, що є або істинними, або хибними, то
його значення істинності має співпадати із значенням,
яке воно отримало б у класичній системі. Він наводить
міркування стосовно окремих сполучників, які
направлені на те, щоб виокремити логіку, яка, як він
стверджує, належним чином схоплює неясність – а
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саме, тризначна логіка Кліні. Наприклад, «кон’юнкція є
істинною, якщо обидва кон’юнкти є істинними, хибною,
якщо якийсь з кон’юнктів є хибним, у всіх інших
випадках вона є невизначеною» [6, с. 287].
Визначення логічних сполучників М. Тай дає такі
(T – істина, F – хиба, I –невизначено):
р
T
I
F

~р
F
I
T

p
T
T
T
I
I
I
F
F
F

q
T
I
F
T
I
F
T
I
F

p∧q
T
I
F
I
I
F
F
F
F

p∨q
T
T
T
T
I
I
T
I
F

p→q
T
I
F
T
I
I
T
T
T

p↔q
T
I
F
I
I
I
F
I
T

М. Тай зазначає, що його теорія не дає класичних
тавтологій, тобто формул, що завжди є істинними.
Наприклад, закон виключеного третього не є
тавтологією, оскільки р∨~р є невизначеним, коли р
невизначене. Класичний закон тотожності також є
невизначеним, коли р невизначене (хоча є не таким
очевидним, що істинність положення «Якщо p, то р»
повинно бути поставлене під питання лише тому, що р є
неясним). Однак, М. Тай зазначає, що ці і інші класичні
закони принаймні ніколи не є хибними. І для позначення
цього він використовує термін «квазі–тавтологія».
Квантори в теорії задаються таким чином: ∃xFx є
істинним, якщо Fx є істинним для деяких значень x,
∃xFx є хибним, якщо Fx є хибним для всіх значень x,
і ∃xFx є невизначеним в усіх інших випадках; ∀xFx є
істинним, якщо Fx є є істинним для всіх значень x, ∀xFx
є хибним, якщо Fx є хибним для деяких значень x, і
∀xFx є невизначеним в усіх інших випадках.
М. Тай приймає таке визначення правильності
міркувань, згідно з яким головним є збереження
істинності, тобто якщо засновки є істинними, то і
висновок повинен бути істинним. Це дозволяє йому
розглядати типове міркування, що породжує парадокс
сориту, як правильне, тому хибність його висновку
вказує на те, що один із засновків не є істинним, тобто
є або хибним, або невизначеним. Він стверджує, що
насправді індуктивний засновок соритичного міркування
є невизначеним, оскільки висловлювання «Якщо Fx
, то Fxi+1» буде невизначеним, коли xi та xi+1 є спірними
i
випадками предикату F.
Ступеневі теорії неясності. Для обґрунтування
використання нескінченої кількості значень, що повинні
відповідати ступеням істинності, приводять міркування
на кшталт: «Якщо F є типовим неясним предикатом,
тоді одна річ може бути більш F, ніж інша. А якщо
щось може бути F у різному ступені, тоді «x є F»
може бути істинним у різній мірі: якщо, скажімо a є
F у ступені 0.5, то ні «a є F», ні «a є не–F» не можуть
одночасно бути істинними, радше обидва є істинними в
ступені 0.5».
Для ілюстрації уявімо пляму, яка чорніє і при цьому
поступово переходить від білого до чорного кольору. У
кожний момент цього переходу пляма є чорнішою, ніж
у попередній, тобто чорнота має різні ступені. Пляма є
чорнішою в більшому ступені, ніж вона була за секунду
до того (навіть якщо різниця є занадто малою для того,
щоб бути поміченою неозброєним оком). Припустимо,
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що проміжок часу має стільки ж моментів, скільки
існує дійсних чисел у проміжку між 0 та 1, тоді існує
щонайменше стільки ж ступенів чорноти, скільки
існує дійсних чисел у проміжку [0,1], тобто нескінчена
кількість. На початку переходу плями від білого до
чорного кольору висловлювання «Пляма є чорною» є
повністю хибним, оскільки пляма біла. У кінці переходу,
це висловлювання є повністю істинним, оскільки пляма
чорна. У середині – висловлювання є істинним лише до
того ступеню, до якого пляма є чорною. Таким чином
істина також має різні ступені: існує стільки ж ступенів
істинності, скільки є дійсних чисел у проміжку між 0 та
1. Ці числа і використовуються для позначення ступенів
істинності.
У цій ситуації, застосування семантики зі
скінченною кількістю значень істинності мусить
розподіляти поступовий і неперервний процес чорніння
на скінченну послідовність дискретних сегментів,
що відповідають різним значенням істинності, які
речення «Пляма є чорною» може мати. Однак кожний
окремий вибір цих сегментів видається довільним. Тому
ступеневі теорії здаються більш прийнятним, оскільки
вони обіцяють уникнути цієї довільності у виборі.
Технічна частина ступеневих теорій переважно
ґрунтується на працях Л. Заде, присвячених нечіткій
(fuzzy) логіці та нечіткій теорії множин («Fuzzy sets»
(1965), «Fuzzy logic and approximate reasoning» (1975)).
Однак сам Л. Заде мав на меті застосування нечіткої
логіки до проблем програмування та обчислення.
Застосування логіки з нескінченою кількістю значень
істинності для дослідження явища неясності можна
знайти в працях Дж. Ґоґена [2], К. Мачіни [4],
Д. Еджінгтон [1]. Розглянемо більш детально теорію
запропоновану K. Мачіною в статті «Truth, belief and
vagueness» (1976) [2].
К. Мачіна приймає нескінчену кількість значень
істинності, що представлені множиною дійсних чисел у
проміжку [0,1] і які відповідають ступеням істинності.
Семантика, яку він обирає є істинно–функціональною,
або, як її ще називають, коли значеннями істинності
є ступені істинності, ступенево–функціональною
(degree–functional). К. Мачіна пропонує такі визначення
логічних сполучників (вони співпадають із системою
Я. Лукасевича):
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К. Мачіна надає перевагу такому визначенню
правильності міркувань, яке тлумачить правильність
як збереження істинності таким чином: міркування
є правильним, коли висновок є принаймні настільки
ж істинним, наскільки істинним є найменш істинний
засновок. Він також пояснює, як це поняття
правильності може бути так узагальнене, що міркування,
яке не є правильним, може бути оцінене відповідно
мірі, до якої воно зберігає ступінь істинності: коли
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міркування не є (повністю) правильним, тоді чим менше
різниця в істинності між найменш істинним засновком
та висновком, тим у більшому ступені правильним є
міркування.
Використовуючи таке визначення правильності,
можна оцінити правильність міркувань, що ведуть до
парадоксу сориту. Розглянемо версію парадоксу, яка
складається із серії засновків–імплікацій на кшталт
«Якщо Fxi, то Fxi+1». У спірних випадках значення
істинності Fxi+1 буде нижчим, ніж у Fxi. Однак, у типовій
серії сориту, в якій відмінність суміжних членів є
достатньо малою, різниця в послідовних значеннях
істинності завжди буде малою і тому, зважаючи на
визначення імплікації, яке дає К. Мачіна, «Якщо Fx
, то Fxi+1» буде принаймні майже істинним для кожного
i
i. Отже, оскільки перший засновок Fx0 є істинним у
повній мірі, усі засновки будуть (принаймні) майже
істинними. Оскільки в парадоксі сориту відбувається
перехід від майже істинних засновків до висновку Fxn,
який є повністю хибним, то міркування є неправильним.
Неясність вищого порядку, чіткі межі та
проблема штучної точності. Вважається, що явище
неясності вищого порядку створює найбільші складнощі
при побудові багатозначної теорії неясності (див. [3,
с. 112–124; 7]). Складнощі, які виникають у зв’язку з
явищем неясності вищого порядку, зазвичай розглядають
як головну причину переходу від тризначних логік
до логік з нескінченою кількістю значень. Зокрема,
традиційна тризначна логіка неспроможна моделювати
ієрархію спірних випадків поза першим рівнем. Спірний
випадок спірного випадку (спірний випадок другого
порядку), який розташований між спірними та певними
випадками, не вписується в тричлену класифікацію (так
само як не вписується в двочлену класифікацію спірний
випадок першого порядку). Стандартний тричленний
підхід, сформульований за допомогою точної метамови,
замінює чітку межу між істиною та хибою (що
наявна в класичній логіці) на дві чіткі межі: одну між
істиною та спірними випадками, а іншу між спірними
випадками та хибою. Тому, наприклад, буде існувати
такий волосок, видалення якого буде мати значення
для того, чи вважати застосування стосовно когось
предикату «лисий» сумнівним, або вважати цю людину
лисою. Однак, визнання існування подібних чітких меж
у спірних випадків є недопустимою рисою для будь–
якої теорії неясності. Більше того, виникає питання,
що може визначати точне розташування (унікальних)
чітких меж у спірних випадків? Таким чином, визнання
того, що спірні випадки мають невизначене значення
істинності проблеми не вирішує, а лише переносить
її на інший рівень. Не вирішує проблему також теза
про те, що «невизначено» насправді є не значенням
істинності, а провалом в значеннях істинності: чіткі
межі між значеннями істинності та істиннісно–значними
провалами так само є неприйнятні.
Аналогічні проблеми виникають також для будь–
якої логіки з конечною кількістю значень істинності:
для кожної з них характерними є чіткі межі та
стрибкоподібні переходи в значеннях істинності.
Наприклад, для того, щоб змоделювати неясність
першого та другого порядків, можна використати
п’ятизначну логіку, де два додаткових значення
істинності відповідають двом різновидам спірних
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випадків спірних випадків (одного – спірного випадку
між істиною та областю спірних випадків, іншого –
спірного випадку між областю спірних випадків та
хибою). Однак п’ятизначна логіка зіштовхується з тими
самими запереченнями (проти можливості існування
чітких меж між спірними випадками спірних випадків),
які висувались проти тризначної логіки у зв’язку із
неможливістю існування чіткої межі у спірних випадків
першого порядку. Неперервність області означування,
здається, вимагає нескінечної кількості значень істин
ності.
Однак, хоча ступеневі теорії передбачають непе
рервний, поступовий перехід від абсолютної істини
до абсолютної хиби, вони врешті–решт не уникають
визнання існування чітких меж. Зокрема, залишається
чіткий поділ на висловлювання, що мають значення
істинності 1 (тобто абсолютно істинні висловлювання),
та всіма висловлювання, що мають значення істинності
менше за 1. Як наслідок, має існувати, наприклад,
остання особа в соритичній серії, яка є високою в
ступені 1, і, отже, не залишається простору для спірних
випадків вищих порядків між такими особами та
спірним випадком застосування предикату «є високий».
Таким чином, подібно до тризначних теорій, ступеневі
теорії порушують вимогу (яку повинен дотримуватися
будь–який опис неясності) уникнення будь–яких чітких
меж у неясних виразів.
Складнощі, які постають перед ступеневими
теоріями у зв’язку із неясністю вищого порядку,
пов’язують із іншою проблемою: звинуваченням
у тому, що ступеневі теорії нав’язують точність у
формі, яка є ще більш неприйнятною, ніж класичне
приписування істини або хиби. Хоча теорія уникає
визначеності стосовно того, чи застосовується F до a,
однак вона робить це таким чином, що нав’язується
визначеність стосовно ступеню, до якого застосовується
F до a. Зокрема, якщо семантика багатозначної логіки
описується за допомогою точної метамови, то всім
висловлюванням завжди приписується точне значення
істинності, оскільки метамовні висловлювання, що
приписують ступінь істинності, самі будуть або
істинними, або хибними. Наприклад, метамовне
твердження «Висловлювання «Ця куртка червона»
є істинним у ступені x» буде (абсолютно) істинним
для одного значення x, та (абсолютно) хибним для
всіх інших значень x. Таким чином, x буде точним
та (унікально) правильним значенням, яке можна
приписати висловлюванню «Ця куртка червона».
Аналогічно, усі інші приписування предикату «є
червоний» будуть отримувати унікальне, точне значення
ступеню істинності. Однак видається недоречним
асоціювати неясний предикат «є червоний» з будь–якою
точною функцією, що зв’язує предмети із ступенями
істинності, оскільки тоді виникає питання, що може
визначати функцію, яка встановлює, що куртка є
червоною до ступеню 0.322, а не 0.321.
Цю проблему називають «проблемою штучної
точності» (problem of artificial precision) [5]. Коротко
охарактеризувати проблему штучної точності для сту
пеневих підходів можна так: є штучним/неймовірним/
недоречним пов’язувати кожен неясний предикат із
функцією, що приписує по–одному окремому значен
ню істинності (дійсне число в проміжку між 0 та 1)
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кожному з об’єктів (ступенем наявності певної власти
вості у об’єкта, що позначається предикатом); відпо
відно, є штучним/неймовірним/недоречним пов’язувати
кожне неясне висловлювання в природній мові з
окремим нечітким значенням істинності (ступенем
істинності висловлювання).
У літературі щодо проблеми неясності (див. [3,
с. 112–124; 5]) можна зустріти шість типів відповідай
на проблему неясності вищого порядку та проблему
штучної точності, які виникають перед ступеневими
теоріями.
1) Нечіткий епістеміцизм. Прибічники даного
підходу у відповідь на проблему штучної точності
стверджують, що кожне неясне висловлювання
(наприклад, «Петро є високим») насправді має унікальне
нечітке значення (наприклад, 0.4), однак ми цього
значення не знаємо (або не знати можемо). Отже,
складність при приписувані унікального значення
істинності неясним висловлюванням пояснюється
нашим незнанням. Таким чином, базова нечітка теорія
неясності може бути збережена, разом із припущенням,
що кожне неясне висловлювання отримує унікальне
нечітке
значення
істинності
(подібним
чином
епістемічна теорія неясності дозволяє зберегти класичну
логіку та семантику для неясних мов). Відповідно,
згідно з нечітким епістеміцизмом, неясності вищого
порядку (подібної до неясності першого порядку) не
існує та приймається точна метамова.
2) Ступінь істинності як порядкова шкала
(інструменталізм у приписувані істинності). Цей підхід
полягає в тлумаченні приписування нечітких значень
істинності як такого, що вказує лише на відносний
порядок цих значень. Відповідно, приписування вислов
люванню «Петро є високим» ступеню істинності 0.5,
а висловлюванню «Іван є високим» ступеню істин
ності 0.6 не означає унікально правильного припису
вання значень істинності: ми могли б приписати будь–
які інші значення істинності, важливим є лише те, що
перше висловлювання має менший ступінь істинності
ніж друге.
3) Логіка неясності як модель. За такого підходу
ступенева (нечітка) теорія неясності розглядається
суто як модель семантики неясних мов, а унікальне
приписування нечітких значень є лише артефактом цієї
моделі (тобто тим аспектом моделі, що не має на меті
репрезентувати щось наявне в об’єкті моделювання).
Відповідно, проблема штучної точності не є справжньою
проблемою, оскільки унікальне приписування нечітких
значень істинності не є тим аспектом моделі, що
повинен відповідати чомусь реально існуючому в
неясних мовах.
4) Неясна метамова. Головна ідея цього підходу
полягає в тому, щоб надати семантику неясної мови,
що приписує дійсні числа в якості значень істинності, а
потім стверджувати, що метамова, в якій відбуваються
приписування цих значень істинності сама підлягає
тлумаченню в термінах запропонованої семантики
неясних мов. Отже, твердження «Ступенем істинності
висловлювання «Петро є високим» є 0.4» не є просто
істинним або хибним: воно також отримує проміжне
значенні істинності. Отже, не лише одне речення, що
має форму «Ступенем істинності висловлювання «Петро
є високим» є x» є істинним, а всі інші хибними, радше,
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багато з них є істинними до деякого ступеня. Отже,
можна сказати, що кожному неясному висловлюванню
в природній мові приписується не єдине унікальне
нечітке значення істинності, і таким чином вирішується
проблема штучої точності.
5) Нечіткі множини. Цей підхід залучає таку
логічну систему, в якій значення істинності є не
реальні числа в проміжку [0,1], а, радше, ступеневими
функціями (degree functions). Цей підхід подібний
до попереднього тим, що існує ієрархія тверджень,
кожне з яких не каже остаточного значення істинності
висловлювання (наприклад, висловлювання «Петро
є високим»). Головна відмінність полягає в тому, що
неясні метамови залучають ієрархію приписувань
простих значень істинності, а нечіткі множини залу
чають єдине приписування складного значення істин
ності (тобто значення істинності, що має внутрішню
ієрархічну структуру).
6) Теорія багато–оцінювання (plurivaluationism)
заперечує, що існує унікальна виділена модель. Іноді (у
випадку неясних висловлювань) може існувати багато
прийнятних моделей, жодна з яких не є унікально
пов’язаною із питанням справжнього значення та
істинності деякого висловлювання. Теорію багато–
оцінювання треба відрізняти від теорії над–оцінювання.
Згідно з теорією багато–оцінювання, промовляння
неясного твердження відбувається у зв’язку із багатьма
моделями («допустимими моделями»), а не однією
«виділеною» моделлю. Натомість теорія над–оцінювання
залучає одну виділену модель, яка є некласичною,
та класичні розширення цієї моделі. Відповідно, за
теорією багато–оцінювання, не існує жодного унікально
правильного приписування значення істинності до
висловлювання «Петро є високим». Натомість існують
численні, однаково правильні приписування: кожна
є правильною у допустимій моделі. Таким чином
вирішується проблема штучної точності.
Висновок. Багатозначні теорії приписують реченням
у спірних випадках некласичні значення істинності:
або одне проміжне значення «невизначено», або
якесь із нескінченної множини значень, які можна
представити множиною дійсних чисел у проміжку
[0,1], де 1 відповідає повній істині, а 0 – повній хибі.
Тому для пояснення міркувань, що містять неясні
вирази, багатозначні теорії застосовують відповідні
некласичні системи логіки (тризначну або нечітку
логіку).
Явище неясності вищого порядку створює найбільші
складнощі при побудові багатозначної теорії неясності.
Складнощі, які виникають у зв’язку з явищем неясності
вищого порядку, зазвичай розглядають як головну
причину переходу від тризначних логік до логік з
нескінченою кількістю значень. Зокрема, традиційна
тризначна логіка неспроможна моделювати ієрархію
спірних випадків поза першим рівнем. Однак, хоча
ступеневі теорії передбачають неперервний, поступовий
перехід від абсолютної істини до абсолютної хиби, вони
врешті–решт не уникають визнання існування чітких
меж.
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Vagueness and non–classical truth values:
many–valued theories of vagueness
The problem of vagueness is arguably one of the most discussed topics in modern
analytic philosophy and logic. The idea to use many–valued logic when trying to model
vagueness of natural languages was one of the first attempt to construct a formal
theory of vagueness. But recently other theories (for example, supervaluationism)
took the center stage. The purpose of these article is to analyze the interpretation of
vagueness and resolution of the problem of vagueness by three–valued and degree
theories, as well as to analyze the prospects of many–valued theories as adequate
theories of vagueness. Also in the focus of the article was the problem of higher–order
vagueness and its reflection in many–valued theories as it constitutes one of the main
hurdles for the project of constructing a formal theory of vagueness in general and
many–valued theory of vagueness in particular.
Keywords: vagueness, sorites paradox, many–valued logic, fuzzy logic, higher–
order vagueness.
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Особливості комунікаційних процесів
в умовах інтернаціоналізації вищої освіти
Виявлено характерні ознаки комунікаційних процесів в умовах
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні і світі, на основі культурно–
гуманітарних стратегій розвитку вищої освіти обґрунтовано прогностичні
характеристики комунікаційних процесів. Встановлено необхідність
розроблення стратегії розвитку інтернаціоналізації та її інтеграція в
стратегію університету; створення умов забезпечення мобільності та
компетенцій іноземної мови студентів, науково–педагогічного персоналу; умов
для участі у спільних міжнародних проектах; залучення іноземних фахівців до
навчального процесу та наукових досліджень; відрядження до іноземних вишів з
метою стажування викладачів та студентів; участь у міжнародних наукових
проектах тощо.
Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, комунікаційні процеси,
стратегія розвитку.

Вища освіта на законодавчому рівні визначена як
сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних
і громадянських якостей, морально–етичних цінностей,
інших компетентностей, здобутих у вищому навчаль
ному закладі (науковій установі) у відповідній галузі
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої
освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної
загальної середньої освіти. Одним із принципів, на
якому ґрунтується Державна політика у сфері вищої
освіти є принцип міжнародної інтеграції та інтеграції
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системи вищої освіти України у Європейській простір
вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень
та прогресивних традицій національної вищої школи
[3]. Інтернаціоналізація вищої освіти, конкретизована
в комунікаційних процесах на особистісному та
інтерперсональному рівнях, є невід’ємною складовою
її розвитку на сучасному етапі. Вимоги ринку праці
до фахівців нового типу, загострення конкуренції між
вишами і їх можливості на законодавчому, методоло
гічному, економічному, управлінському рівнях здійсню
вати власну комунікаційну політику відповідно до
викликів сьогодення обумовили актуальність теми
даного дослідження.
Комунікаційні процеси, які відбуваються у просторі
вищої освіти, мають певну специфіку, що становить їх
особливість і є об’єктом сучасних міждисциплінарних
досліджень у напрацюваннях українських та зарубіжних
філософів освіти, педагогів, культурологів, соціологів.
Зокрема М. Андрощук вивчив досвід польських освітніх
організацій у сфері комунікаційної діяльності та
сформував пропозиції щодо можливості їх застосування
вітчизняними освітніми організаціями [1]; І. Грищенко,
Н. Крахмальова виявили та обгрунтували проблеми,
пов’язані з теоретико–практичною організацією кому
нікацій у вищих навчальних закладах та визначили
основні принципи формування комунікаційної політики
в Україні [2]; І. Мельник проаналізувала сучасний стан
та здобутки комунікаційних процесів університетської
освіти, при цьому надала рекомендації для поліпшення
комунікаційних технологій в освітньому середовищі [5];
Ян Нільсон обґрунтував методологічні засади стратегії
інтернаціоналізації вишу; Дж. Найт, виявивши низку
хибних тверджень щодо інтернаціоналізації освіти
та її втілення у життя, вказала на можливість міфо
логізації цього соціокультурного явища [7]; О. Нітенко
визначила останні інтернаціоналізаційні тенденції, що
спостерігаються в світі, позитивні аспекти інтернаціо
налізації вищої освіти, а також елементи культури
університету, які необхідно розвивати в умовах інтер
націоналізації [8] тощо.
Метою статті є виявлення та обґрунтування харак
терних ознак комунікаційних процесів в умовах інтерна
ціоналізації вищої освіти. У межах визначеної мети
необхідно вирішити такі завдання: на основі культурно–
гуманітарних стратегій розвитку вищої освіти в Україні
і світі теоретично обґрунтувати та проаналізувати
комунікаційні процеси в умовах інтернаціоналізації
вищої школи.
Наука апріорі є інтернаціональною, так як і вища
школа – інститутом міжнародних наукових відно
син, що визначає природну потребу якнайширшої
інтерсуб’єктної комунікації у просторі вищої освіти в
Україні і світі. Таку комунікацію у формі міжнародного
співробітництва декларує та регулює розділ «Міжна
родне співробітництво» Закону України «Про вищу
освіту» (Р.ХІІІ, статті 74, 75, 76) [3], що за змістом
може бути визначено поняттям «інтернаціоналізація
вищої освіти» як посилення міжнародної складової у
діяльності українських вишів, можливості та механізми
для підвищення якості вищої освіти.
Основними складовими інтернаціоналізації, як
засвідчує досвід, є: розвиток міжнародної співпраці
через програми академічного обміну (академічна
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мобільність студентів та викладачів); упровадження
Європейської системи трансферу оцінок (англ. ECTS,
European Community Course Credit Transfer System),
яка забезпечує єдину процедуру оцінки навчання за
кордоном, пропонує систему виміру і порівняння резуль
татів навчання, їхнього академічного визнання і передачі
від одного інституту іншому; спрощення процедури
визнання документів про освіту; розвиток програм для
навчання іноземних студентів; розвиток міжнародної
співпраці в науковій і дослідницькій сферах.
Упровадженню Закону України «Про вищу освіту»
в тій частині, яка стосується міжнародного співробіт
ництва, сприяє окрема програма Британської Ради
в Україні «Інтернаціоналізація вищої освіти», яка
передбачає ознайомчі візити та партнерську співпрацю
між британськими й українськими університетами
в таких сферах: забезпечення якості, викладання
англійської мови, розвиток університетської автономії,
розвиток
студентського
самоврядування.
Більше
двадцяти українських ВНЗ вже отримали гранти від
Британської Ради в Україні на розвиток міжнародної
співпраці, взявши участь у конкурсі 2015/2016 років
[4]. Таким чином, інтернаціоналізація освіти є одним
із чинників становлення глобального простору вищої
освіти і в комунікаційних міжсуб’єктних процесах
концептуалізує культурно–гуманітарну стратегію вишу.
У процесі формування глобального простору вищої
освіти О. Нітенко виокремлює зовнішню і внутрішню
інтернаціоналізацію. Зовнішня класифікується як міжна
родна академічна мобільність, а внутрішня як впровад
ження світових стандартів, інтернаціоналізація навчаль
них курсів, міжкультурних програм тощо [8, с. 205].
Комунікаційні процеси становлять основу інтер
націоналізації як соціокультурного явища у просторі
вищої освіти в Україні і світі. Як зазначає І. Мельник,
основні комунікаційні процеси в університеті: комуні
каційні процеси навчання та викладання; комуніка
ційні процеси керування університетом; комунікаційна
діяльність його служб і підрозділів; комунікаційні
середовища функціонування університету. Ці процеси
мають стати стратегічними в комунікаційній політиці
університетської освіти. Їх розвиток повинен ґрунту
ватись на наступних принципах: єдність професійних
цілей і завдань всіх учасників науково–освітнього
процесу, різних підрозділів, служб незалежно від
рівня їх інформатизації на цей момент; системність –
збалансованість процесу інформатизації за напрямками
та послідовність здійснюваних заходів; модульність –
створення інформаційних систем різної складності, авто
номності та ступеня комп’ютеризації; технологічність –
реальні
економічні
можливості
університету
і
відповідність функцій університету та його кадрового
потенціалу заявленому рівню інформатизації; динамізм –
відповідність рівня інформатизації науково–освітнього
процесу інформаційним потребам, які швидко
змінюються, і технічним можливостям їх задоволення.
На думку дослідниці, структурну модель комунікаційних
процесів університету складають десять ключових
процесів: відповідальність керівництва; менеджмент
ресурсів; вимірювання, аналізування та поліпшення;
набір студентів; навчальний процес; наукова діяльність;
розроблення навчальних планів і програм; виховний
процес, працевлаштування випускників; післядипломне
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навчання. Кожен із процесів характеризується рядом
показників, які мають бути під постійним контролем і
управлінням. Тобто традиційне управління результатами
процесу переходить до управління самим процесом.
Загалом управління зазначеними процесами, як систе
мою взаємодіючих і взаємопов’язаних між собою
процесів, дозволить університету досягти поставленої
мети – підвищити якість підготовки випускників та
забезпечити високий ступінь задоволеності всіх зацікав
лених у результатах діяльності сторін [5, с. 145–146].
Комунікаційні процеси є досить складним куль
турним і гуманітарним явищем. На думку І. Грищенка
та Н. Крахмальової, комунікативний процес є процесом
установлення і підтримування контактів, або ж обміном
культурними здобутками. Сам процес комунікації
формують фактори, які, задаючи його форму та зміст,
можна визначити цілим ланцюгом параметрів. До
елементної бази комунікативної діяльності дослідники
відносять: комунікант – тобто суб’єкт комунікації;
комунікат – предмет комунікації та комунікативні
засоби – знакові системи або засоби комунікації [2, с. 8].
Розгортання комунікаційних процесів в умовах
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні і світі можна
розглядати у кількісному і якісному вимірі. Причому
високий кількісний показник не завжди є наслідком
інтенсивних якісних комунікативних процесів. З цього
приводу зарубіжні колеги сформулювали низку засте
режень.
У дослідженнях Джейн Найт з проблем інтерна
ціоналізації вищої освіти визначено низку хибних
тверджень щодо її втілення у життя, зокрема: міф
перший: велика кількість іноземних студентів у студ
містечку свідчить про інтернаціоналізацію; міф другий:
міжнародна репутація вишу є показником якості освіти в
ньому; міф третій: чим більше міжнародних угод уклав
університет, тим він престижніший; міф четвертий:
чим вищі результати міжнародної акредитації, тим
краще реалізується програма інтернаціоналізації, що
свідчить про престиж вишу; міф п’ятий: глобальний
маркетинг університету еквівалентний програмі інтер
націоналізації [4].
Уникнути деформацій у прагненні отримати кіль
кісні і якісні показники у процесі інтернаціоналізації
педагогам українських вишів допоможе визначення
її мети Яном Нільсоном. Дослідник наголошує:
«Мета міжнародного співробітництва – створити
конкурентоспроможного випускника на глобальному
ринку праці, здатного вирішувати поставлені завдання,
який не буде обмежений рамками знань лише у певній
сфері. Це можливо реалізувати шляхом створення
актуальних на даний момент курсів у співпраці з
викладачами з інших університетів, забезпечивши
здобуття такої освіти кращими студентами різних
національностей. Результати такої програми мають бути
продемонстровані у міжнародних наукових публікаціях,
великій кількості випускників, працевлаштованих у
міжнародних компаніях, та бажанні нових університетів
світу до співпраці» [4]. Реалізація програми відбувається
синхронно соціоментальним змінам, утвердженню
цінностей, пріоритетів та настанов гуманістичної,
цивілізаційної, правової парадигми мислення.
Як зазначає С. Овчаренко, класичне гуманістичне
мислення ґрунтується на розумінні людини як елементу
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соціуму – держави, нації, професійної спілки, яка
є сутнісно сталою у своїх характеристиках в силу
усталеності цих соціальних утворень. Тому здається
безперечним, що розвиток людини так чи інакше
безпосередньо зв’язаний з розвитком соціальної
спільноти, до якої вона належить. За таких умов можна
ставити знак рівності між розвитком і добробутом
особи та розвитком і добробутом держави, нації чи
професійної корпорації [9, с. 7].
Особливості комунікаційних процесів в умовах
інтернаціоналізації
вищої
освіти
визначені
на
сучасному етапі культурно–гуманітарними засадами
Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року. Метою Національної
стратегії визначено підвищення доступності якісної,
конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог
інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки,
а також забезпечення особистісного розвитку людини
згідно з її індивідуальними здібностями, потребами
на основі навчання протягом життя. При цьому
зазначено, що стратегія розвитку національної системи
освіти повинна формуватися адекватно сучасним
інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам
переходу до постіндустріальної цивілізації, що
забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій
чверті XXI століття, інтегрування національної системи
освіти в європейський і світовий освітній простір. Для
здійснення стабільного розвитку і нового якісного
прориву у вищій освіті вказано на необхідність:
приведення мережі вищих навчальних закладів і
системи управління вищою освітою у відповідність із
потребами розвитку національної економіки та запитів
ринку праці; створення дослідницьких університетів,
розширення автономії вищих навчальних закладів;
перегляд та затвердження нового переліку професій
педагогічних і науково–педагогічних працівників;
розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих
на компетентнісний підхід, узгоджених із новою
структурою
освітньо–кваліфікаційних
(освітньо–
наукового) рівнів вищої освіти та з Національною
рамкою кваліфікацій та інше.
Розділ VІ «Міжнародне співробітництво у сфері
освіти» аналізованого документу поєднує засади
гуманістичної і культурної освітньої парадигми в
зобов’язаннях держави створити умови для інтер
націоналізації вищої освіти, а саме забезпечити
інтеграцію національної системи освіти в міжнародний
освітній простір, що передбачає: укладення з іншими
державами і реалізацію міжурядових та міжвідомчих
угод про співробітництво в галузі освіти і науки;
організацію освітніх і наукових обмінів, стажування та
навчання за кордоном учнів, студентів, педагогічних і
науково–педагогічних працівників; розширення участі
навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та
студентів у різних проектах і програмах міжнародних
організацій та співтовариств (програми Темпус, Еразмус
Мундус, Жан Моне тощо); вивчення досвіду зарубіжних
партнерів стосовно модернізації системи освіти, зокрема
вивчення системи професійного зростання в рамках
концепції навчання протягом життя щодо запровадження
міжнародних шкіл, дискусійних майданчиків тощо;
проведення спільних наукових досліджень з актуальних
проблем розвитку освіти та галузей економіки;
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проведення міжнародних наукових конференцій, семі
нарів, симпозіумів тощо; навчання іноземців та осіб
без громадянства у вищих і професійно–технічних
навчальних закладах України; задоволення освітньо–
культурних потреб української діаспори, а також ство
рення віртуальних програм для вчителів іноземних
мов та вчителів фізики, математики, хімії тощо, що
спонукатиме до вивчення та використання кількох мов
тощо [6].
Беручи до уваги суб’єкт–об’єктні стосунки у
системі комунікації індивідумів, причинно–наслідкові
зв’язки у системі обставин розвитку вищої освіти
в Україні, часо–просторові координати, зробимо
комунікаційні процеси в ході інтернаціоналізації
вищої освіти більш передбачуваними. У сучасних
геополітичних умовах цивілізаційного поступу України
у світі за умови цілісного концептуального визначення
комунікаційних процесів в контексті інтернаціоналізації
можемо очікувати їх ефективного розгортання. Для
отримання бажаного результату потрібні: стратегія
розвитку інтернаціоналізації та її інтеграція в стра
тегію університету; визначена управлінська інфра
структура; інформаційне забезпечення; умови забезпе
чення мобільності та компетенцій іноземної мови
студентів, науково–педагогічного персоналу; умови для
участі у спільних міжнародних проектах; залучення
іноземних фахівців до навчального процесу та
наукових досліджень; відрядження до іноземних вишів
з метою стажування викладачів та студентів; участь у
міжнародних наукових проектах; наукові публікації у
закордонних виданнях; розробка програм подвійних і
спільних дипломів; виконання кваліфікаційних робіт
іноземною мовою; участь викладачів, студентів у міжна
родних наукових проектах, виступи на міжнародних
конференціях; викладання предметів іноземною мовою
тощо.
Висновки. Інтернаціоналізацію вищої освіти в
Україні декларує та регулює низка нормативно–
правових документів, зокрема Закон України «Про
вищу освіту» та Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року у розділах про
міжнародну співпрацю. Інтернаціоналізація освіти є
одним із чинників становлення глобального простору
вищої освіти, сприяє розвитку міжнародної академічної
мобільності,
впровадженню
світових
стандартів,
модернізації навчальних курсів, участі у міжнародних
дослідницьких програмах тощо.
Для встановлення прогностичних характеристик
комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації
вищої освіти необхідно враховувати: суб’єкт–об’єктні
стосунки у системі комунікації індивідумів (особистості,
виші як соціальні інститути, культури, нації тощо) та
результат їх взаємодії, співпраці; причинно–наслідкові
зв’язки, які визначені соціокультурними, політичними,
економічними, академічними обставинами розвитку
вищої освіти в Україні; часо–просторові координати
комунікаційного процесу (регіон України і світу, в якому
розташований виш, період академічного, календарного
року, особистісного життя суб’єкта, учасника комуніка
ційного процесу тощо).
Перспективою подальших досліджень визначаємо
проблеми порівняльних характеристик процесу інтерна
ціоналізації вищої освіти в Україні і світі.
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Features of communication processes in terms
of the internationalization of higher education
The article revealed the characteristic features of communication processes
in terms of the internationalization of higher education in Ukraine and world; on
the basis of cultural and humanitarian development strategy of higher education
prognostic characteristics of communication processes is proved. The necessity for
development a strategy of internationalization and its integration to the university
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Трансформація феномену влади
в епоху Модерна
На основі порівняльно–історичного методу аналізується процес
трансформації феномена влади в епоху Модерна. Особлива увага приділяється
філософському аналізу комплекса проблем, пов’язаних з формуванням нового
типу влади. Розкривається теза про те, що вся система здійснення влади в епоху
Модерна, передбачала ситуацію, де «розумний» підкорює собі «нерозумного» на
користь окремих індивідів і всього суспільства. Це забезпечувало легітимність
влади, функціонування її структур і здійснення механізмів управління.
Новоєвропейський Модернізм посилив уявлення про владу як спосіб досягнення
ефективності діяльності в суспільному житті. Сутність влади в епоху
Модерна визначалася в зв’язку з модернізацією і розвитком техніки. Вона
зайняла впевнену позицію в житті суспільства і в думках мислителів.
Ключові слова: влада, суспільство, трансформація, Модерн, прогрес,
розум, раціональність.

Сучасна державна система влади сягає своїм
корінням в епоху пізнього Середньовіччя, коли в
умовах загальної кризи – економічної, соціальної, кризи
схоластичної думки – прискорилися зміни, які поклали
початок епосі Модерну. Проблема співвідношення осо
бистості і суспільства, загальне ускладнення соціальних
зв’язків, перехід людства на кожну нову сходинку в
розвитку цивілізації, все більш актуалізує проблему
пізнання влади. Влада є основою організації соціального
життя, вона обґрунтовує її процеси, задає систему
координат і визначає ракурс розвитку суспільства.
Найбільш впливовою в сучасному суспільстві на
сьогоднішній день є ліберально–демократична модель
влади, яка склалася під впливом філософської традиції
епохи Модерну. Такий тип організації влади на протязі
декількох століть, проникав в різні форми культури і
соціальної реальності. Але в умовах сучасного життя
він зазнає серйозних трансформацій. Багато в чому це
обумовлено соціальними проблемами, психологічними
аспектами міжособистісних відносин, які були друго
рядними для традиційної схеми управління і часто не
вписувалися в раціонально–логічну систему мислення
нового часу. Тому, все частіше виникає питання про
можливість подальшої реалізації класичного дискурсу
влади в новому глобалізованому і багатовимірному
світі.
У контексті досліджуваної проблеми особливий
інтерес представляють вчення Т. Гоббса, Дж. Локка,
І. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, К. Маркса. М. Вебера. Не
залишила розглянутий феномен без уваги і вітчизняна
філософія. Серед вітчизняних філософів даною проб
лемою займалися М. Вернадський, М. Михальченко,
І. Вербицька, В. Лук’янець, О. Соболь.
Феномен влади розглядався з початку виникнення
громадської думки. В європейській культурі ми
можемо простежити етапи становлення поняття влади
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в письмових джерелах минулого. Платон, Ксенофонт,
Аристотель, Августин Блаженний, Ніколо Макіавеллі і
багато інших мислителів минулого піднімали питання
про значення влади, про її причини і цілі. Однак тільки
в новоєвропейській філософії в повній мірі виявляється
проблемність її змісту та сутності.
Мета статті полягає в філософському аналізі
феномену влади, трансформації влади в епоху Модерна:
від силових способів здійснення до гуманістичних форм
владних відносин.
Традиційний модерністський дискурс влади почи
нає формуватися ще в античній філософії. Платон
і Аристотель вперше концептуалізують владу, і
розглядають її як принцип підкорення, правління, що
виражають відносини «пан–раб». В розумінні античних
класиків існував метапростір, де реальністю володіли
незмінні сутності, що визначали мінливі соціальні
явища. Влада розумілася як вираз ідеальної гармонії
в суспільстві, принцип незмінного порядку, правило
соціального існування і визначалася як закон людського
буття. Дотримуватися законів і підкорятися владі –
значить сприяти реалізації Блага і Істини. В цілому
така концепція пояснювала прагнення до соціальної
інтеграції індивіда, як представника певного етносу, за
допомогою інтелектуального осягнення «досконалих» і
«раціональних» форми людського буття.
Подальша сакралізація влади, як встановленого
Вищою Істотою закону людських відносин, розроб
ляється в середньовічній теології. Так, наприклад,
Августин, один з перших, визначив єдність волі і
розуму. Це стало основою ідеї розумності влади і її
легітимності в людському світі. Держава, на думку
Августина, є необхідною умовою організації життя
суспільства на принципах підпорядкування закону.
Для Фоми Аквінського закон є установкою
розуму, що був даний для загального блага людей,
які перебувають під його юрисдикцією. Він також
наділяє особливими повноваженнями тих, хто управляє
і несе відповідальність за всіх, для кого цей закон
призначений. Таким чином, закон нормативний.
В цілому, для обґрунтування законності і свя
щенного джерела влади, християнські філософи
розробили систему фундаментальних понять, що
заклали основу розвитку соціально–політичних вчень
західноєвропейської системи державного устрою. І вже
в наступних епохах відбувається не просто послідовний
розвиток концептуальних ідей нормативного статусу
влади, а й формується система механізмів здійснення
цієї моделі в практичній сфері.
Філософський оптимізм, що є характерною рисою
епохи Модерну виникає в контексті формування
модерністської культури, яка і визначила специфіку
розуміння влади. Влада розвивалася в єдності з такими
поняттями, як природа – людина – індивідуальність –
особистість – маса – суспільство – держава.
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Модерн пов’язаний з руйнуванням картини світу, що
склалася, і виникненням спеціалізованого знання,
що виключає з науки релігійні мотиви. Наука стає
практичною, утилітарною. Людське «Я» набуває пріори
тетні позиції, виявляючи своє центральне положення в
системі буття – стара онтологічна парадигма змінюється
новою – суб’єктно–центристською. Філософи Модерну
спрямовують свій погляд на буття крізь призму суб’єк
тивності.
Філософія Модерну розкривається в ідеї «влади
над природою», панування над навколишнім світом,
необхідності осягнути технології влади над матеріаль
ним середовищем. Осягнення пристроїв механізму
природи стало умовою віри у високі здібності розуму.
Заволодіти технікою управління природою людина
Модерну може в разі розширення своїх знань. Внаслідок
чого, ми можемо говорити про актуальність питань,
піднятих Н. Макіавеллі. Філософ ставив перед собою
завдання – виявити продуктивні технології влади. В
епоху Модерну відкриття методів влади пов’язано з
зануренням в її сутність.
«Знання – сила» – кредо мислителя і натураліста
становлення
епохи
Модерну.
Новоєвропейський
мислитель намагається в рамках розумного і логічного
пояснити всю навколишню дійсність [1, с. 77].
Проблеми обґрунтування наукової картини світу,
відносин людини, суспільства з природою, формування
біосферного мислення знайшли відображення в твор
чості В. І. Вернадського. Вчений вважав, що з виник
ненням людського розуму починається якісно новий
етап еволюції Всесвіту. Людина поступово перетворює
біосферу в ноосферу, сферу розуму. Той народ, який
зуміє можливо повно, можливо швидко, можливо
абсолютно оволодіти новим знанням, що відкривається
в людському житті, розвинути і застосувати його у
своєму житті, отримає ту міць, ту владу, досягнення якої
і напрямок якої на загальне благо є основним завданням
будь–якої розумної державної політики [2, с. 9].
Модерну характерна позиція, яка стверджує ідею
прогресуючого розвиту природи і соціального буття.
Прогресу повинні супроводжувати, відповідно, становлення техніки і технології, виражені в індустріалізації
і в прагненні до ефективної модернізації. Технічні винаходи майбутнього повинні були не тільки дарувати
людині владу над звичною природою, а й розкрити
таємниці океану, дозволити оволодіти небесним і космічним простором. На етапі розквіту новоєвропейської
культури відбувається посилення диференціації процесу виробництва, неймовірний розподіл праці. Такий
розподіл сил вимагає особливого способу підготовки
робітничих кадрів: з’являється початкова освіта, а потім – і професійні училища, складається досить великий
суспільний клас найманих працівників – пролетаріат.
Владні відносини в нових умовах змінюють свій характер. Індивідуалізація суспільства пов’язана з утворенням ще більш міцних і складних відносин в суспільній
системі, в якій зникає початковий відкритий тип влади
як панування і підкорення.
Модерністські суспільства змінюють традиційні.
Людина тепер постійно прагне досягати якихось нових
цілей, перетворюючи себе і суспільство. Не настільки
важливо, які це цілі – матеріальні чи духовні, кар’єрні
або творчі, технічні або гуманітарні [3, с. 23].
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Розум, раціональність, розсудливість повинні керу
вати новим світом – світом загального благополуччя,
«рівності, братерства і свободи», але вони виявляються
інструментами влади. Віра в прогрес, експеримент,
техніку і промисловість, людину, яка здатна змінити себе
відповідно до здоровому глузду, розуму. Відбувається
дистанціювання філософії від інших областей знання,
філософія стає тільки метафізикою; наука – раціональ
ним, корисним знанням [4, с. 103].
Епоха формує нові форми контролю та влади:
раціональність застосовується для досягнення пану
вання, а розум стає інструментом пригнічення.
Так, в новоєвропейському дискурсі Декарт, Локк,
Гоббс намагалися визначити владу як поняття і вписати
його в природну, наукову картину світу. Фактично Томас
Гоббс заклав основи, так званої, «каузальної» концепції
влади, яка до сьогодні переважає в західній науковій
літературі» [5, с. 26]. Для Т. Гоббса «влада є здатність
виробляти щось у майбутньому. Влада існує навіть в
разі, якщо суб’єкт не реалізує наявну у нього здатність
підкоряти об’єкт. У відповідності зі своїми уявленнями
про природу людини, Гоббс розглядає владні відносини
як асиметричні і конфліктні – відображає панування
одних людей над іншими» [5, с. 27].
Приблизно в такому ж раціоналістичному ключі
міркує і Д. Локк. Основою для тлумачення феномена
влади у нього стає пафос знання, свободи, прогрес
і орієнтація на необмежені можливості розумної
і незалежної особистості. На відміну від свого
попередника Декарта, Локк спирається не тільки з
припущення існування раціональної свідомості у
індивіда, але і на природжені права особистості. Це –
право на життя, свободу і власність. Кожна людина
має усвідомлювати те, що вона «не повинна, крім як
здійснюючи правосуддя по відношенню до злочинця,
чинити такі дії, які відбилися б на збереженні життя,
свободи, здоров’я або власності іншого» [6, с. 159].
Відповідно, навіть примусова влада в державі, заснована
на розумі, не може зазіхати на «природні права»
індивідів [6, с. 163].
Раціональність також входить в сферу моральних
норм і правил. Мораль повинна забезпечити продук
тивне співіснування індивідів, що ведуть спільну діяльність. І. Кант виводив зі сфери моральне все, що не відповідає розумним доводам. Тому влада забезпечується
моральною основою; легітимність влади пов’язана з її
необхідним існуванням як організаційного начала. Цілком закономірно прийняття влади як державної системи,
де система є необхідним виразом впорядкованого всесвіту – космосу, а держава – джерелом збереження і підвищення ефективності порядку. Індивідуалізація сприяє
системі управління, даючи можливість контролювати
кожного окремо. Людина, завдяки своїй суб’єктивності,
обмеженості в сприйнятті абсолюту, виходить за рамки природних підстав: «кожна істота, не може діяти не,
керуючись ідеєю свободи, саме тому в практичному
відношенні вона дійсно вільна, тобто, для неї мають
силу всі закони, нерозривно пов’язані зі свободою...»
[7, с. 227]. Внаслідок чого, в новоєвропейській філософії складається протистояння свободи і влади, яке має
цілком певні кордони.
Для І. Канта організація державної системи влади
здійснюється заради підтримки порядку серед вільних
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особистостей. Особистість має право вимагати у
держави те, що їй необхідно. Таким чином, підкорення
виступає тільки як необхідність взаємодії між
індивідами. Єдине панування, яке визнає І. Кант – це
панування розуму. Гегель розуміє владу як момент
в діалектичній взаємодії «самосвідомості»: «істина
самостійної свідомості є рабська свідомість [8, с. 104].
Гегелівська діалектика Пана і Раба, панування і
підкорення, включала в себе багато умов для більш
змістовного формування поняття влади, а так само
поняття свободи. Ці принципи «людської природи»
стають не просто орієнтирами для розвитку суспільства
Модерну, а й утворюють основу для правового порядку,
яка робить теоретично можливим здійснення абсолютно
нового типу влади.
Д. Локк був одним з перших, хто запропонував
розглядати владу, як наслідок існування народного
суверенітету, що реалізується за допомогою представ
ницьких органів самоврядування. Засобом до забезпе
чення такого стану суспільства, є держава.
У досить короткий термін дана теорія влади стала
фундаментом ліберальної ідеології, з якої, надалі
розвинулися вчення про права людини, принципи інсти
туалізації влади і конституційного правління. В цілому,
в цей період була посилена лінія, що сформувалася ще
в античності. Аналіз природа влади, пильна увага до
структур і видів влади, її сутність, раціональність або
нормативність в політиці та ін. Цю традицію, багато в
чому, продовжили роботи К. Маркса і Ф. Енгельса, але
при цьому дещо змістивши акценти на дослідження
політичних підстав влади. Можна сказати, що вони,
логічно завершили новоєвропейський дискурс влади,
підвівши теоретичну основу під політичні та владні
процеси.
XIX століття дає старт глобальному вченню, яке
критикує можливості розуму і раціональність взагалі.
Це і творчість Артура Шопенгауера, Серена К’єркегора,
Фрідріха Ніцше. Однак гегельянці, марксисти і навіть
позитивісти зберігають віру в прогрес і здатність розуму
освоїти дійсність, зробити її найбільш придатною для
життя. Технічний розвиток, модернізація забезпечить
вільний, творчий розвиток духу.
Паралельно розвивається соціологічна позиція
щодо явища влади. У теорії М. Вебера «поняття влади
знайшло цілком сучасну чіткість і визначеність [5,
с. 152]. У веберовському визначенні підкреслюються
наступні основні риси влади: влада не є приналежність
індивідів, вона існує у відносинах між ними; влада
повинна визначатися в термінах ймовірності, можли
вості; основу влади можуть складати будь–які речі,
властивості або відносини; влада завжди проти когось,
вона передбачає конфлікт і дії всупереч інтересам
людей» [5, с. 27]. Вебер неабияк психологізується
владні відносини, вказуючи на значимість особистих
якостей індивіда. З іншого боку, Вебер вважав поняття
влади «соціологічно аморфним», так як «будь–яка
якість людини і будь–який збіг обставин може створити
ситуацію, де індивід отримає можливість вимагати
підкорення своїй волі» [5, с. 27].
Висновки і пропозиції. В цілому Модерн, будучи
прагматичним і технологічним, народжує романтизм
і бунт проти раціональності. Однак сама спроба
осмислити випадковість поривів почуття і волі вже
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демонструє потяг епохи перевести «незбагненне» в
«збагненне». У Модерні вбачають «епоху розуму і
кінець міфу». Крім того, модерніст завжди ставиться
до своєї епохи з якимось скептицизмом, навіть страхом.
Оволодіння світом, таким чином, здійснюється за
допомогою освоєння всього того, що з самого початку
не сприймається як раціональне, що підкоряється логіці
і здоровому глузду.
Воля до влади виражає сутність людини Модерну.
Тому воля до влади є характерною рисою всього живого, так як панування забезпечує більше шансів для
виживання і зростання. У ракурсі такого характеру реалізується нігілізм новоєвропейської філософії і культури.
Модерн став апофеозом людини розумної і меха
нічної. Якщо Платон розділяв розум, волю і прагнення,
то Модерн поєднав волю і бажання, зробивши владу
предметом жадання і формою реалізації сутності
буття через волю до влади. Модерн підсилює аспекти,
які структурують і впорядковують владу. Влада – це
технологія, а людина, наділена нею, – це результат
прогресуючого в сторону порядка процесу буття. Зміст
поняття влади в епоху Модерну характеризується
в якості відносин панування і підкорення. Суб’єкт
і об’єкт влади грають асиметричні ролі в процесі
взаємодії. Однак модерністське уявлення про владу
має раціоналістичні підстави. Влада, яка сформувалася
в умовах Модерну, має характерні форми владних
відносин, пов’язані з певним способом розподілу сил
між учасниками відносин. Індустріалізація, модернізація
і технізація знаменують собою даний тип взаємодії:
«технічний прогрес [9, с. 327].
Відкриття та визнання в людині, поряд з інтелек
туальним змінами, емоційні і почуттєві, які також
повинні підкорятися тенденції раціонального упоряд
кування, вело до визнання нераціональних підстав
влади. Згодом можна говорити і про ірраціональні
підстави влади, бажання панування.
Це призводить до кризису новоєвропейського
Модернізму [10]. Проте, політична система України і
в даний час будується на системі розподілу влади між
учасниками відносин, визначених у рамках держави.
Тому сучасний філософський аналіз влади повинен
орієнтуватися на виявленні не тільки раціональних і
логічних, але і вольових, жадаючих прагнень. Розвиток
техніки і технології стало умовою для здійснення влади.
Однак дана тенденція визначила приховану і витончену
можливість маніпулювати свідомістю сучасної людини,
пов’язану з розробкою ряду практичних методик
підкорення «ірраціональних» імпульсів, для підтримання
певного типу відносин, в тому числі відносин влади, в
суспільстві.
Але, важливо зазначити, що статус «розумність»
суб’єкта соціальних відносин дозволив активно розви
вати ідеї про політичну рівність індивідів. Концепції
про свободу і наявність природних прав у людини дали
можливість протиставити владі свободу індивідуального
вибору. За цих обставин складається класична для
західно–європейської
соціальної
практики
схема
відносин, де народжується винятковий тип особистості:
раціональний, автономний індивід, наділений політич
ним правом, що претендує на управління. Все це
послужило основою для появи нового типу влади, що
спирається на знання, компетенцію та кваліфікацію.
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The transformation of power phenomenon in the Modern Age
In the article, based on the comparative historical method, is analyzed the
process of transformation of the power phenomenon in the Modern Age. Particular
attention is paid to the philosophical analysis of a complex of problems associated
with the formation of a new type of power. The thesis is disclosed that the whole system
of exercising power in the Modern age presupposed a situation where the «rational»
subordinates «unreasonable» to the benefit of individuals and the whole society.
This ensured the legitimacy of the power, the functioning of its structures and the
implementation of governance mechanisms. New–European modernism strengthened
the notion of power as a way to achieve efficiency in public life. The essence of
power in the Modern age was determined in connection with the modernization and
development of technology. She took a confident position in the life of society and in
the minds of thinkers.
Keywords: power, society, modernity, progress, reason, rationality.
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Політичні, інформаційно–психологічні
та соціокультурні заходи щодо запобігання
і протидії діяльності незаконних воєнізованих
і збройних формувань в Україні
Проаналізовано політичні, інформаційно–психологічні та соціокультурні
заходи щодо запобігання і протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних
формувань в Україні. Зроблено висновок про те, що ефективність запобігання
і протидії виявам екстремізму і тероризму, локалізації і нейтралізації
діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань залежить від стану
превентивної діяльності, яку узгоджено мають провадити правоохоронні й
безпекові органи разом із державними установами і громадськістю. Основною
метою цих заходів має стати не покарання за вчинений злочин, а створення
умов, які унеможливлюють виникнення таких деструктивних ідей і практик,
дозволяють роз’яснити громадянам згубність використання таких методів
досягнення своїх цілей, зокрема, політичних.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, політичні, інформаційно–психологічні та соціокультурні заходи.

Функціонування незаконних воєнізованих і зброй
них формувань є реальною загрозою для стабільного
суспільно–політичного розвитку України. Неконтро
льовані державою озброєні групи є вагомим криміно
генним і теророгенним чинником, що сприяє ескалації
політично мотивованого насильства, створює небезпеку
для громадян і українського суспільства в цілому.
Неефективність реалізації державної політики у певних сферах суспільного життя та системна криза державного управління зумовлюють зростання опозиційних
настроїв серед населення. Різноманітні екстремістські
сили, всіляко заохочуючи масові протестні настрої,
поширюючи радикалістські ідеї і пропагуючи насильство як найбільш дієвий спосіб розв’язання накопичених соціальних суперечностей, домагаються втрати
керованості суспільними процесами з боку держави,
послаблення її управлінських та регулятивних функцій.
Особливий акцент робиться на послідовній і системній
дискредитації серед населення правоохоронної системи,
альтернативою якої мають стати відмобілізовані екстремістами латентні бойові структури.
Метою статті є аналіз політичних, інформаційно–
психологічних та соціокультурних заходів щодо запо
бігання і протидії діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань в Україні.
Проблематика появи і функціонування незаконних
воєнізованих і збройних формувань стала предметом
наукових досліджень таких авторів, як П. Агапов і
А. Хлебушкін [1], А. Вознюк [3], Ж. Оспанова [5–7],
В. Робак [9] та ін. Фрагментарно причини появи неза
конних воєнізованих і збройних формувань висвіт
люються у наукових працях Е. Андрющенка [2]. Разом
із тим, зазначені автори досить поверхнево висвіт
люють проблеми розроблення і реалізації заходів щодо
запобігання і протидії діяльності незаконних воєні
зованих і збройних формувань. Зазначена обставина й
визначає актуальність пропонованої статті.
Стихійні протестні виступи населення екстремісти
прагнуть гранично загострити. Радикалізація протестної
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енергії мас досягається через реалізацію різноманітних
силових сценаріїв, які передбачають ініціювання
масових безпорядків, блокування діяльності або захоп
лення державних установ, провокування працівників
правоохоронних органів на силові дії щодо учасників
протестних акцій.
Такі дії з боку екстремістських сил не лише
сприяють поглибленню дестабілізації суспільно–полі
тичної ситуації, а й у перспективі можуть спричинити
дезінтеграцію й розпад держави. Вагому роль у цих
процесах, безумовно, відіграють створювані екстре
містськими і терористичними угрупованнями незаконні
воєнізовані і збройні формування. З огляду на це,
перед державою та її уповноваженими органами
постає нагальна необхідність розроблення і реалізації
комплексу заходів щодо локалізації та нейтралізації
діяльності цих структур. Перспективними серед них є
такі:
– розроблення антиекстремістського законодав
ства, яке дозволить розширити діагностичні та
упереджувально–профілактичні можливості правоохо
ронних і безпекових органів України.
Інтеграція України до європейського простору є
неможливою без подолання екстремістських та теро
ристичних виявів. У Резолюції Парламентської Асамблеї
Ради Європи 1344 (2003) «Про загрозу для демократії
з боку екстремістських партій і рухів у Європі»
вказується, що «…держави не повинні допустити,
щоб екстремізм сприймався як нормальне явище, і
зобов’язані нейтралізувати його вплив застосуванням
або впровадженням, якщо вони ще не розроблені,
належних політичних і адміністративних заходів щодо
захисту верховенства закону, заснованого на дотриманні
демократичних принципів і прав людини» [8].
Враховуючи проєвропейську орієнтованість Україн
ської держави, діяльність її уповноважених органів і
посадових осіб у сфері запобігання і протидії виявам
екстремізму і тероризму має ґрунтуватись на принципах
законності, демократизму, гуманізму, толерантності і
неухильного дотримання основоположних прав і свобод
людини. З огляду на це, профілактичний складник цієї
системи заходів повинен безумовно переважати над
репресивно–правовим.
У іншому випадку існує значний ризик дрейфу
від демократії і громадянського суспільства до «полі
цейської держави», де гіпертрофовано посилюється
роль правоохоронних і безпекових органів, а система
антиекстремістських і антитерористичних заходів під
гаслом боротьби з виявами екстремізму, сепаратизму й
тероризму стає інструментом «полювання на відьом»,
репресій і політично мотивованого переслідування.
У європейській практиці таке явище отримало назву
«державний тероризм». Так, Женевська конференція
з питань тероризму у своїй декларації «The Geneva
Declaration on Terrorism» від 1987 р. виявами державного
тероризму, зокрема, вважає «…Практики поліцейської
держави, що спрямовуються проти своїх громадян:
стеження, розгін зборів, контроль за новинами, побиття,
тортури, хибні арешти, масові арешти, фальсифіковані
звинувачення, показові суди, вбивства» [12]. Також у
цьому документі тероризмом з боку держави визнаються
скасування громадянських прав і свобод, положень кон
ституції і законів під приводом протидії тероризму [12].
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Зважаючи на зазначені обставини, локалізація і
нейтралізація діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань у межах системи антиекстре
містських і антитерористичних заходів має випливати зі
створення політико–правових і організаційних умов, що
сприяють зниженню протестного потенціалу населення,
суттєво скорочують соціальну базу та обмежують
інформаційні впливи різноманітних екстремістських
сил, дають змогу упередити втягнення індивідів до ство
рюваних екстремістами латентних бойових структур.
Вище уже зазначалось, що екстремістська актив
ність окремих суб’єктів політики спричиняє загост
рення суспільно–політичної ситуації в країні. Через
це вагомим кроком у цьому напрямку має стати
розроблення і ухвалення Верховною Радою України
нормативно–правового акту, який визначатиме засади
запобігання і протидії виявам екстремізму. Цей
профільний закон має зосереджуватися насамперед на
профілактичній діяльності. Це допоможе перешкодити
його перетворенню на інструмент утиску інакомислення,
альтернативних бачень та опозиційно налаштованих
політичних сил, сприятиме уникненню ескалації можли
вих конфліктних ситуацій у майбутньому. Законодавчо
обґрунтовані профілактичні заходи мають визначати
порядок та механізми:
– проведення профілактичних бесід, здійснення
інших заходів профілактичного впливу уповноваженими
представниками суб’єктів протидії екстремізму з метою
попередження вчинення дій насильницького характеру,
що можуть мати значний суспільний резонанс, супро
воджуватися порушеннями громадського порядку або
створювати загрозу для національної безпеки України;
– винесення приписів громадянам та їх об’єднан
ням щодо усунення порушень, які є недостатніми
для визнання об’єднання громадян екстремістським,
проте діяльність якого містить ознаки екстремістської
діяльності;
– винесення офіційних попереджень громадянам
та їх об’єднанням, діяльність яких має екстремістську
спрямованість, щодо відповідальності за вчинення таких
дій та вимог їхнього припинення у встановлений термін.
Окремої уваги заслуговує питання правового
унормування порядку здійснення масових заходів з
метою недопущення блокування діяльності державних
та комунальних установ, зриву офіційних масових
заходів, силових сутичок між різнополярними полі
тичними силами та групових порушень громадського
порядку. На сьогодні порядок здійснення масових
заходів в Україні визначається ст. 39 Конституції
України, відповідно до якої громадяни мають право
збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно
сповіщаються органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування [4]. Обмеження реалізації
цього права, як випливає з тексту статті, може
«…встановлюватися судом відповідно до закону і лише
в інтересах національної безпеки та громадського
порядку – з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту
прав і свобод інших людей» [4].
Проте, як доводить практика діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування,
невизначеність термінів повідомлення про здійснення
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масових заходів, а саме – встановлення терміну
«завчасно», в окремих випадках унеможливлює звер
нення до суду щодо заборони масового заходу,
перенесення його в інше місце або на інший час,
обмеження щодо використання звукопідсилювальної
апаратури тощо. Крім того, у зазначеній статті
Конституції України не міститься вимога щодо
визначення мети, форми, місця здійснення заходу
або маршрутів руху, часу його початку і закінчення,
передбачуваної кількості учасників, прізвищ, імен,
по батькові уповноважених (організаторів), місця їх
проживання і роботи (навчання), дати подачі заяви тощо.
Брак таких даних згодом створює додаткові проблеми із
встановленням контактів з ініціаторами масового заходу,
визначенням ресурсів для належного забезпечення
громадського порядку під час його проведення.
Цілком логічним видається визначити перелік
суб’єктів протидії екстремізму, спираючись на Закон
України «Про основи національної безпеки України».
Безпосередню протидію екстремізму в межах своєї
компетенції мають забезпечувати:
– прокуратура України, яка має виконувати функції
координації діяльності правоохоронних і безпекових
органів з протидії екстремізму та здійснення нагляду у
сфері дотримання антиекстремістського законодавства;
– Служба безпеки України, сфера компетенції якої
має поширюватися на дії екстремістського характеру,
що створюють загрозу національній безпеці України,
зокрема у частині розроблення і реалізації заходів із
запобігання внутрішнім і зовнішнім інформаційним
впливам екстремістського характеру;
– Міністерство внутрішніх справ України та Націо
нальна гвардія України, у компетенції яких мають
перебувати питання, пов’язані із забезпеченням громад
ського порядку та громадської безпеки, локалізації та
припинення масових заворушень і безпорядків.
Окрему увагу варто приділити Міністерству
молоді та спорту України, Міністерству освіти і науки
України та центрам соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Міністерства соціальної політики України.
На них мають бути покладені функції профілактики
екстремістських виявів серед молоді через реалізацію
державних
цільових
програм
з
утвердження
принципів патріотизму й толерантності, забезпечення
соціального супроводу молодих людей, які за різних
причин потрапили до екстремістських угруповань,
сприяли або брали безпосередню участь у діяльності
незаконних воєнізованих і збройних формувань. Також
забезпечення протидії екстремізму має передбачати
утворення державного експертного органу у сфері
протидії екстремізму або надання відповідних повно
важень Національній експертній комісії України з
питань захисту суспільної моралі задля визначення й
встановлення ознак екстремізму.
– розроблення і реалізація інформаційно–психо
логічних та соціокультурних заходів, спрямованих на
об’єктивне інформування населення щодо запобігання і
протидії діяльності екстремістських і терористичних
угруповань і створюваних ними незаконних воєнізованих
і збройних формувань.
Зазначені заходи мають консолідувати зусилля
правоохоронних і безпекових органів, громадськості
і засобів масової інформації щодо своєчасного
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 121

сповіщення суспільства про результати діяльності у
зазначеній сфері. Окреслені напрями мають знайти
своє логічне продовження у відповідних загально
державних, регіональних і місцевих цільових програмах,
розроблених органами державної влади за обов’язкової
участі зацікавленої громадськості, науковців та
експертів, які передбачатимуть встановлення конкрет
ного плану заходів, розподіл компетенції і повноважень,
процедуру контролю ефективності виконання цих
програм та інше. Крім того, поза сумнівом, у кожному
регіоні є свої особливості, які вимагають врахування
у зазначених документах. Такий диференційований
підхід має стати запорукою досягнення толерантного
суспільства в Україні.
Серед цих заходів варто передбачити проведення
«єдиних днів інформування населення», налагодження
випуску і поширення через заклади освіти і центри
соціальної допомоги населенню друкованої продукції
(пам’яток, брошур, книг, звернень, тематичних плакатів,
соціальної реклами), створення і трансляцію тематичних
документальних фільмів, які висвітлюватимуть небез
печність екстремістських і терористичних виявів,
сприятимуть формуванню нетерпимого ставлення з
боку населення до носіїв екстремістських ідеологій,
неприпустимості участі у діяльності незаконних воєні
зованих і збройних формувань тощо.
З метою забезпечення реалізації профілактичних
заходів, своєчасного виявлення та нейтралізації загроз з
боку суб’єктів екстремізму і тероризму доцільно утво
рити Єдиний банк даних з акумулювання інформації про:
– громадян, яких було притягнуто до відповідаль
ності за участь у діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань;
– наявні в Україні незаконні воєнізовані та збройні
формування;
– об’єднання громадян та політичні партії, що
відзначаються воєнізованим характером діяльності або
мають у своєму складі не передбачені законом воєні
зовані чи збройні формування;
– видання та матеріали екстремістської спрямова
ності, що, зокрема, висвітлюють чи пропагують діяль
ність незаконних воєнізованих і збройних формувань;
– транснаціональні екстремістські угруповання, які
фінансують або підтримують діяльність незаконних
воєнізованих і збройних формувань на території України.
Задля неухильного дотримання прав і свобод
громадян суб’єктами протидії екстремізму, вивчення
та аналізу застосування законодавства в цій сфері
доцільним видається створення Єдиної інформаційної
бази даних, яка б включала такі розділи:
– визнані Україною міжнародні правові акти у сфері
протидії екстремізму;
– нормативно–правова база України з протидії
екстремізму;
– інформація про правозастосовчу практику суб’єк
тів протидії екстремізму в Україні;
– законодавство й правозастосовча практика інших
країн щодо протидії екстремізму.
Враховуючи рекомендації Резолюції 1344 (2003)
«Про загрозу для демократії з боку екстремістських
партій і рухів у Європі», необхідно приділити макси
мальну увагу налагодженню партнерської мережі між
органами державної влади і управління та інститутами
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громадянського суспільства. Зазначене партнерство має
здійснюватися через сприяння держави у реалізації
інформаційно–просвітницьких заходів щодо недопу
щення поширення екстремізму, насамперед серед
молоді; підтримку громадських організацій суспільно
корисної спрямованості, які спрямовують свою діяль
ність на утвердження у суспільстві принципів толерант
ності, терпимості, взаємоповаги, сприяють формуванню
у населення негативного ставлення до будь–яких виявів
насильства, расової, етнічної та релігійної упередже
ності тощо.
– розширення міжнародної співпраці у сфері запо
бігання і протидії суб’єктам екстремізму і тероризму,
нейтралізації і локалізації діяльності створюваних ними
незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Важливим напрямом діяльності із запобігання і
протидії екстремізму і тероризму є участь України
у регіональних і міжнародних проектах у цій сфері,
зокрема через поглиблення співпраці з європейськими
країнами щодо боротьби з виявами екстремізму,
сепаратизму й тероризму. Такі кроки забезпечать:
– налагодження постійного обміну інформацією
у сфері протидії різним формам злочинних посягань з
боку екстремістських і терористичних угруповань;
– опрацювання інформаційних запитів задля реалі
зації оперативно–розшукових заходів;
– розробку й координацію комплексу заходів щодо
припинення фінансування екстремістських і сепара
тистських рухів із–за кордону, надання їм інших видів
допомоги;
– підготовку, перепідготовку та підвищення ква
ліфікації фахівців у сфері протидії екстремізму і теро
ризму тощо.
– посилення діагностичних і превентивних заходів
з боку правоохоронних і безпекових органів у сфері
запобігання і протидії діяльності екстремістських
і терористичних угруповань та створюваних ними
незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Вище уже наголошувалось на тому, що система
запобігання і протидії виявам екстремізму і тероризму
має базуватись, насамперед, на профілактичних і упереджувальних заходах. Варто пам’ятати, що екстремістські форми політичної участі та їхні терористичні
вияви є продуктом системних соціальних катаклізмів.
Тому прогнозування таких виявів має неодмінно враховувати особливості актуальних тенденцій суспільного розвитку. Вагому роль у прогнозуванні виникнення
вогнищ терористичної активності відіграє оперативно–
агентурна практика правоохоронних і безпекових органів, на основі аналізу інформації якої і відбувається прогнозування можливих терористичних викликів і загроз.
Індикаторами екстремістської і терористичної активності
є стрімка політизація і посилення напруження у сфері
міжнаціональних і етноконфесійних відносин, радикалізація діяльності і поява ознак озброєності в окремих
суб’єктів політики, фіксація їхнього зв’язку із представниками спеціальних служб та розвідувальних органів
інших держав, публічне виголошення на масових заходах намірів щодо насильницького повалення конституційного ладу або закликів щодо виходу окремих регіонів
зі складу держави тощо.
З метою усунення умов, які сприяють появі ознак
озброєності у екстремістських угруповань, що в
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подальшому можуть трансформуватись у незаконні
воєнізовані та збройні формування, правоохоронні
органи мають провадити заходи щодо контролю за
обігом зброї серед населення. З метою вилучення
із незаконного обігу зброї, набоїв та вибухових
речовин доцільним є проведення місячників добро
вільної здачі зброї, у процесі яких громадяни, які
незаконно зберігають вказані речі, здаючи їх органам
МВС України, звільняються від кримінальної відпові
дальності. Актуальним є й проведення вибіркових
контрольних заходів щодо перевірки порядку зберігання
і перебування на обліку зареєстрованої вогнепальної
і холодної зброї, яка знаходиться у населення. Крім
того, правоохоронні і безпекові органи мають посилити
моніторингову присутність у мережі Інтернет з метою
виявлення і блокування діяльності інформаційних
ресурсів (сайтів, чатів, груп у соціальних мережах
тощо), які пропагують екстремізм і тероризм, позитивно
висвітлюють діяльність незаконних воєнізованих і
збройних формувань тощо.
Висновки. Таким чином, ефективність запобігання
і протидії виявам екстремізму і тероризму, локалізації
і нейтралізації діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань залежить від стану превентивної
діяльності, яку узгоджено мають провадити право
охоронні й безпекові органи разом із державними
установами і громадськістю. Основною метою цих
заходів має стати не покарання за вчинений злочин, а
створення умов, які унеможливлюють виникнення таких
деструктивних ідей і практик, дозволяють роз’яснити
громадянам згубність використання таких методів
досягнення своїх цілей, зокрема, політичних.
Окреме завдання, яке має бути поставлено перед
правоохоронними і безпековими органами, полягає в
упередженні скоєння таких злочинів через своєчасне
отримання відповідної оперативної інформації і вжиття
невідкладних заходів щодо локалізації і нейтралізації
екстремістських і терористичних дій на стадії їхнього
планування і підготовки.
Перспективами подальших досліджень є розкриття
соціально–психологічних та соціокультурних чинників
розвитку незаконних воєнізованих і збройних формувань
в Україні.
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Analyzes the political, informational, psychological and socio–cultural measures
for prevention and combating of illegal paramilitary and armed groups in Ukraine.
It is concluded that the effectiveness of preventing and combating manifestations of
extremism and terrorism, containment and neutralization of illegal paramilitary and
armed forces depends on the preventive activities that have agreed to carry out law
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Позитивні та негативні аспекти
Річної національної програми під егідою
Комісії Україна – НАТО на 2017 рік
Метою даної статті – є визначення позитивних та негативних аспектів
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік.
Під час написання статті, автором були використані наступні методи:
аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані висновки
полягають в наступному: цей документ потребує значного фінансування і уваги
з боку Президента та Уряду; активну практичну позицію повинні обстоювати
профільні міністерства, відомства та структури, які розподіляють між собою
повноваження щодо виконання змістових положень даного документу; питання
ресурсного забезпечення та інформаційної безпеки вимагають зваженого
підходу, особливо в тих аспектах, які становлять найбільшу цінність; найбільша
увага повинна бути приділена Другому розділу, який присвячено безпековим та
оборонним питанням: саме вони і становлять основу співробітництва між
Україною і НАТО, а отже повинні бути найбільш ретельно пророблені та
практично реалізовані.
Ключові слова: Україна, НАТО, співробітництво, безпека, оборона,
реформи.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є дослідження Річної національної програми
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік з точки
зору позитивних та негативних аспектів. Такими,
які раніше не були достатнім чином обґрунтовані,
видаються наступні аспекти: аналіз ключових положень
Програми, визначення їх позитивних та негативних
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аспектів, співставлення задекларованих положень із
реальною ситуацією в державі.
В статті автором були використані матеріали
вітчизняних ЗМІ, а також матеріали офіційних веб–
сайтів Організації Північноатлантичного договору,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, а також офіційного інтернет–
представництва Президента України.
Метою даної статті – є визначення позитивних та
негативних аспектів Річної національної програми під
егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік.
8 квітня 2017 р. Президент України П. Порошенко
своїм указом затвердив Річну національну програму
під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік, яка
передбачає досягнення повної сумісності органів
сектору безпеки і оборони з відповідними органами
держав–членів НАТО, що має забезпечити можливість
набуття у майбутньому членства України в НАТО
з метою отримання дієвих гарантій суверенітету та
територіальної цілісності України [1]. У зв’язку з
цим Україна підтримує політику «відкритих дверей»
НАТО та позицію Північноатлантичного альянсу щодо
чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008
року про те, що Україна стане членом НАТО.
Документ складається з п’яти розділів, серед яких:
Політичні та економічні питання, Оборонні/військові
питання, Ресурсні питання, Питання безпеки, Правові
питання. Кожен з них містить відповідні підрозділи,
в яких розкрито зміст та заплановані на найближчу
перспективу заходи. Важливим, з точки зору визначення
позитивних та негативних аспектів, є аналіз ключових
підрозділів кожного із розділів, особливо щодо заплано
ваних заходів.
В параграфі 1.1.1. Першого розділу визначені кроки,
які потрібні для проведення ключових соціально–
політичних та правових реформ в сфері внутрішньої
політики: удосконалення системи державного управ
ління; децентралізація влади та проведення конститу
ційної реформи; удосконалення механізму здійснення
парламентського контролю, а також забезпечення
контролю з боку громадянського суспільства за
діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої
влади; удосконалення виборчого законодавства; рефор
мування системи правоохоронних органів згідно з
європейськими нормами та стандартами; забезпечення
впровадження незалежного, справедливого і доступного
судочинства.
З позитивної точки зору, в разі здійснення цих
кроків, Україна зможе не тільки просунутись далі на
шляху інтеграції до НАТО, але і покращити та, певною
мірою, стабілізувати внутрішню ситуацію. Це, також,
дозволить знизити градус недовіри в суспільстві по
відношенню до чинної влади. В сфері безпеки такого
роду дії зможуть, в позитивному відношенні, вплинути
на зміцнення системи національної безпеки, а також,
певною мірою, зменшити кількість внутрішніх викликів
і загроз.
З іншого боку, в негативному відношенні, дово
диться констатувати, що запропоновані кроки не є
чимось новим, адже процес їх втілення на практиці
тягнеться вже багато років і досі ще не досяг
кінцевого результату. Це не тільки ускладнює процес
розвитку конструктивних практичних відносин з
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Північноатлантичним альянсом, але і призводить до
збільшення відсоткового показника недовіри Президенту
та Уряду. Дуже повільний темп реалізації соціально–
політичних та правових реформ не дає можливості
утримувати в стабільному стані внутрішню безпеку та
ефективно протидіяти існуючим небезпекам.
Отже, лише в разі того, якщо відповідні органи
та структури, які причетні до реалізації запланованих
кроків, перейдуть «від слів до справи» можна буде
очікувати позитивні результати, які нададуть можливість
не тільки розширити стратегічний діалог із НАТО,
але і, щонайважливіше, – перевести його у практичну
площину.
Параграф 1.1.1.4. присвячено запобіганню та
протидії корупції – одній із найбільш актуальних
на сьогоднішній день проблемі в Україні. Серед
пріоритетних завдань на поточний рік визначені
наступні: сформувати Державне бюро розслідувань,
яке здійснюватиме досудове розслідування злочинів,
вчинених правоохоронцями, суддями та високопоса
довцями (окрім корупційних); забезпечити належне
функціонування Національного агентства з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержа
ними шляхом скоєння корупційних та інших злочинів;
удосконалити механізм державного захисту осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривачів), а також визначити механізм захисту осіб,
які розкривають інформацію про загрозу або шкоду
суспільним інтересам і т.п.
Такого роду дії, в разі їх повноцінного практичного
втілення, повинні позитивним чином відобразитись
на процесі стабілізації ситуації в сфері економіки, а
також вплинути на укріплення національної безпеки.
Доцільним, на думку автора, є використання досвіду
країн–членів НАТО в сфері боротьби з корупцією в
сфері безпеки та оборони, де у нас є великі проблеми.
Це надасть можливість адаптувати до національних
реалій механізми та інструменти іноземних колег, а
також поглибити багатостороннє співробітництво із
профільними структурами Альянсу.
Негативним залишається той факт, що загальний
процес боротьби із корупцією в нашій державі
здійснюється дуже повільними темпами, і нажаль, поки
що дієвих результатів не доводиться констатувати.
За даними дослідження, проведеного аудиторською
компанією Ernst&Young в квітні 2017 р., Україна
опинилася на першому місці за рівнем корупції серед
41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки [2].
Це достатньо тривожний сигнал для української лади,
що свідчить про те, що та антикорупційна система, яка
діє сьогодні, не є ефективною і не сприяє зміцненню
безпеки в державі.
Для того, щоб антикорупційний механізм дійсно
запрацював в повному обсязі потрібно не просто
створювати нові структури та органи, а досконально
переробити саму систему протидії і боротьби з
корупцією, зробивши її такою, яка б відповідала всім
сучасним вимогам. Лише в такому разі можна буде
дійсно говорити про повноцінну інтеграцію до НАТО на
основі забезпечення національних інтересів держави, а
не таку, яка обстоює чиїсь приватні інтереси.
Другий розділ Річної національної програми під
егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік стосується
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оборонних та військових питань, тобто тих, які мають
безпосереднє відношення до євроатлантичної політики
України. Одним із найбільш актуальних є питання
щодо реформування сектору безпеки і оборони, якому
присвячений параграф 2.1.
Для створення ефективного сектору безпеки і
оборони відповідно до стандартів НАТО в якості мети
передбачено реформування сектору безпеки і оборони
на основі принципів і стандартів НАТО, опираючись
як на власні інтелектуальні, фінансові і матеріальні
ресурси, так і на підтримку Альянсу в рамках
Комплексного пакета допомоги НАТО для України,
схваленого на засіданні Комісії Україна – НАТО на рівні
глав держав та урядів (9 липня 2016 року, м. Варшава,
Республіка Польща) [3].
З позитивної точки зору, це має стати
першочерговим завданням не тільки на 2017 рік, але і
на подальші роки, адже за один рік виконати значний
обсяг робіт, враховуючи нинішню внутрішню ситуацію,
є справою нездійсненною. Запровадження принципів і
стандартів НАТО повинно стати основою для подальшої
реалізації ключових перетворень в безпековій і
оборонній галузях, які, в кінцевому підсумку, мають
зміцнити національну безпеку та обороноздатність
України.
Що стосується власних фінансових та матеріальних
ресурсів, то це, скоріше, негативний аспект, адже
ті кошти, які сьогодні виділяються з державного
бюджету на безпеку та оборону (враховуючи їх
щорічне збільшення) не покривають в повному обсязі
задекларовані потреби.
Ситуація в галузі інтелектуальних ресурсів, також,
не є позитивною: більшість досвідчених спеціалістів
«старого зразка» або виїхали з країни на більш
високооплачувані роботи, або працюють у приватному
секторі, а «нову генерацію» молодих кваліфікованих
професіоналів ще не підготовлено за рахунок низького
рівня зацікавленості серед студентства у технічних
спеціальностях. На підставі цього, утворюється так
званий «технічний вакуум», який заважає ефективному
розвитку воєнно–промислового комплексу.
Для того, щоб реалізувати в повному обсязі
заплановані заходи в безпековій та оборонній сферах
і, тим самим, наблизити Україну в технічному
плані до стандартів НАТО, потрібно більше уваги
приділяти належному фінансуванню різних проектів,
розробок, ініціатив, які зможуть відновити потужності
національного воєнно–промислового комплексу, а також
на постійній основі залучати державні профільні органи
та структури до процесу реформування сектору безпеки
та оборони.
Третій розділ присвячено ресурсним питанням, серед
яких: реформування системи оборонного планування,
реформування системи бюджетного планування у
секторі безпеки і оборони України, реформування
системи логістики у секторі безпеки і оборони України.
Щодо позитивних аспектів, то вищеозначені види
реформ повинні змінити систему розподілів ресурсів у
сфері безпеки та оборони. На думку автора, головним
повинен бути принцип пропорційного розподілу,
виходячи із існуючих на той чи інший період часу
потреб. Головним в цьому повинен стати примат
національної ресурсної бази, яка на сьогоднішній день
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перебуває в стадії розвитку. Звичайно, це потребує
значних капіталовкладень, але і кінцевий результат
сприятиме більш активній євроатлантичній інтеграції
України.
В якості негативних аспектів можна визначити те,
що такі питання, як реформування системи бюджетного
планування у секторі безпеки і оборони України та
реформування системи логістики у секторі безпеки
і оборони України є важко реалізованими, з огляду
на поточну ситуацію в державі. Якщо говорити про
бюджетне планування, то, як було вже сказано вище,
нестача коштів на оборонні та безпекові витрати
створює ряд небезпек, які напряму загрожують обороно
здатності держави. Стосовно системи логістики, то
лише два роки тому розпочалось активне виробництво
власної техніки та засобів доставки озброєнь, а це
свідчить про те, що процес реформування буде довгим
та потребуватиме значних фінансових ресурсів.
В четвертому розділі мова йде про питання
безпеки, серед яких більшість присвячена саме інфор
маційній безпеці в різних її проявах: імплементація
Адміністративних домовленостей щодо охорони інфор
мації з обмеженим доступом між Урядом України та
Організацією Північноатлантичного Договору, розвиток
національної системи захисту інформації НАТО з
обмеженим доступом, вдосконалення нормативно–
правової бази щодо системи охорони інформації з
обмеженим доступом, обмін розвідувальною інформа
цією, кібербезпека, співробітництво в галузі організації
повітряного руху та безпеки використання повітряного
простору.
З огляду на те, що за останні роки в світі
збільшився відсоток кіберзлочинів, а також злочинів,
які пов’язані із крадіжками персональних даних,
питання інформаційної безпеки становить для України
не меншу важливість, ніж вищеозначені. З точки зору
кооперації із НАТО актуальним видається продовження
розвитку практичного співробітництва Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України із відповідними структурами Організації
Північноатлантичного договору по таких напрямках:
інформаційна безпека у сфері криптографічного і тех
нічного захисту інформації, що передбачає проведення
планових заходів контролю за станом технічного захисту
інформації НАТО з обмеженим доступом у державних
органах України; кібернетична безпека, що передбачає
взаємодію з відповідними органами іноземних держав
і міжнародними організаціями в режимі реального
часу через Центр реагування на комп’ютерні інци
денти CERT–UA, який створений і функціонує у складі
Держспецзв’язку; забезпечення провадження інспек
ційної діяльності, в тому числі проведення спосте
режних польотів, відповідно до Договору про звичайні
збройні сили в Європі, Віденського документа 2011 року
про заходи зміцнення довіри і безпеки та Договору з
відкритого неба [4].
Головним негативним чинником, який стоїть на
заваді ефективній реалізації заходів по зміцненню
інформаційної безпеки – є фінансовий фактор, який
проявляється у недостатньому фінансуванні відпо
відного сектору. Це не дозволяє швидко та в повному
обсязі протидіяти національній системі захисту
інформації сучасним викликам та загрозам.
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Останній п’ятий розділ присвячено співробітництву
між Україною та НАТО з правових питань. Серед
основних заходів передбачено наступні: імплементація
міжнародних договорів України, укладених з НАТО;
продовження діалогу з НАТО із правових питань;
продовження роботи з удосконалення договірно–
правової бази співробітництва між Україною та НАТО в
рамках діалогу з Північноатлантичним альянсом з пра
вових питань; проведення спільних заходів (консуль
тації, семінари, навчальні візити тощо), які пов’язані із
правовими аспектами співробітництва України з НАТО.
В позитивному відношенні можна констатувати
той факт, що існуюча на сьогоднішній день договірно–
правова база між Україною і НАТО обстоює головні
принципи та механізми співробітництва, яке не тільки
сприяє вдосконаленню відносин, але і є основою
євроатлантичної інтеграції нашої держави. Постійне
оновлення цієї бази угодами, планами, проектами та
іншими видами нормативно–правових актів сприяє
поглибленню і розширенню двосторонніх контактів, а
також допомагає більш детально вивчати досвід країн–
членів Альянсу з різного кола питань.
В негативному відношенні слід зауважити на тому,
що ця база (особливо щодо ключових документів, які
визначають основи співробітництва) є застарілою і
потребує суттєвого оновлення на предмет співставлення
із існуючою на сьогоднішній день ситуацією на
регіональному та глобальному рівнях.
Висновки. Визначивши позитивні та негативні
аспекти Річної національної програми під егідою
Комісії Україна – НАТО на 2017 рік можна зробити
висновок про те, що даний документ потребує значного
фінансування і уваги з боку Президента та Уряду.
Також активну практичну позицію повинні обстоювати
профільні міністерства, відомства та структури, які
розподіляють між собою повноваження щодо виконання
змістових положень даного документу. Найбільша
увага повинна бути приділена Другому розділу, який
присвячено безпековим та оборонним питанням: саме
вони і становлять основу співробітництва між Україною
і НАТО, а отже повинні бути найбільш ретельно
пророблені та практично реалізовані.
Не менш важливими є питання ресурсного
забезпечення та інформаційної безпеки, які, також,
вимагають зваженого підходу, особливо в тих аспектах,
які становлять найбільшу цінність (реформування
системи оборонного планування, реформування системи
бюджетного планування у секторі безпеки і оборони
України, вдосконалення нормативно–правової бази
щодо системи охорони інформації з обмеженим
доступом, обмін розвідувальною інформацією, кібер
безпека, та ін.). Значної уваги потребує і питання
нормативно–правового співробітництва і законодавчого
закріплення правової бази, особливо щодо тих доку
ментів, які становлять собою найбільшу практичну
цінність.
Отже в разі того, якщо хоча б половину положень
даного документу вдасться практично реалізувати
протягом цього року та в середньостроковій перспек
тиві, можна буде говорити про зацікавленість україн
ської влади у подальшій інтеграції України до НАТО
не на теоретичному (декларативному) рівні, а на
практичному (прикладному).
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Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме глибшому аналізу даного документа і дозволить
більш детально дослідити змістові положення інших
параграфів. Це сприятиме більш об’єктивному усвідом
ленню необхідності повноцінної практичної реалізації
цього документу.
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Positive and negative aspects of the Annual National Program
under the auspices of the Ukraine–NATO Commission for 2017
The purpose of this article is to determine the positive and negative aspects of
the Annual National Program under the auspices of the Ukraine–NATO Commission
for 2017. During writing, the author used the following methods: analysis, synthesis,
comparison, induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows:
this document requires considerable funding and attention from the President and
the Government; an active practical position should be advocated by the relevant
ministries, departments and structures, which distribute among themselves the
authority to implement the provisions of this document; issues of resource support
and information security require a balanced approach, especially in those aspects that
are of greatest value; the most attention should be paid to the Second Section, which
is devoted to security and defense issues: they are the basis of cooperation between
Ukraine and NATO, and therefore should be most carefully worked out and practically
implemented.
Keywords: Ukraine, NATO, cooperation, security, defense, reforms.

***
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея
УДК 323.2

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Гoцуляк В. М.,
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії і політології,
Хмельницький національний університет
(Україна, Хмельницький), gotsylak@ukr.net

Діалог як вирішальний чинник
у процесі державотворення
На сьогодні є досить актуальними проблеми діалогу в політиці. В
політичному діалозі, який базується на взаємодії, має місце не просто засвоєння
однією із сторін діалогу точки зору другої, але й уточнення, виправлення
її, розвиток і збагачення власними ідеями і таким чином діалог набуває
вирішального значення в політичній ситуації держави.
Сучасна епоха характеризується нестабільністю, нестійкістю,
«неспланованістю» зв’язків і відносин, неоднозначністю детермінації
суспільних процесів, створює умови для вільного і самостійного вибору людиною
способу взаємодій і взаємовідносин з іншими людьми, для існування різних думок,
позицій, точок зору, що в свою чергу, сприяє розвитку діалогу.
Використання діалогу в політиці сприятиме стабільному розвитку
суспільства у всіх його сферах. Узгодження інтересів різних соціальних груп та
владних структур за допомогою соціального діалогу сприяє соціальному миру
та злагоді в суспільстві.
Ключові слова: діалог, діалогізм, діалогічні відносини, діалогічне
спілкування, політична культура, політичний процес.

Сучасний етап розвитку України супроводжується
кардинальною трансформацією всіх сфер суспільного
життя: економічного, соціального, культурного та
політичного. Разом з тим, зберігається значна кількість
проблем, які потребують швидкого реагування.
Проблеми діалогу в політиці на сьогодні є досить
актуальними, як на теоретичному, так і на практичному
рівнях. Діалог є всезагальним принципом оптимальної
організації і управління на всіх рівнях розвитку
життєдіяльності на Землі – від біологічного до
соціального і особистісного. І навпаки, саме порушення
принципу діалогізму, використання монологічних,
об’єктних стратегій впливу і породжує гострі проблеми
в політичній сфері.
У діалозі здійснюються два природних людських
прагнення: прагнення сказати і бути почутим і
прагнення зрозуміти і бути зрозумілим.
Діалогізм можна визначити як здатність суб’єкта
сприймати і враховувати правомірність, внутрішнє
обґрунтування не тільки власної думки, а й інших
способів мислення.
В цілому діалог визначається, як зіткнення,
взаємодія суб’єктів, притаманних їм і розвинутих ними
думок, різних змістовних позицій, розумінь того, про
що йде мова. Діалог являє собою процес духовного
спілкування певних «голосів», які виражають різні
думки і погляди [7, с. 18; 5, с. 76; 1, с. 49–50].
Особливо важливим для нас є розгляд діалогу як
суттєвої сторони і фактору спілкування, важливого
моменту міжособистісних, неформальних зв’язків і
контактів. Аналіз форм і суті діалогу в політиці, на
нашу думку, повинен носити своєрідний суб’єктно–
орієнтований характер, який головним чином відобра
жається в результатах і продуктах діалогу. Причому,
це стосується як зовнішнього, так і внутрішнього
діалогу. Якщо у внутрішньому діалозі різні суттєві
позиції, думки, точки зору розвиваються одним і тим
же суб’єктом, то у зовнішньому – різними суб’єктами,
реальними співрозмовниками.
Діалог – це процес і метод спілкування з метою
побудови взаємодії між людьми, які діляться своїм
досвідом, ідеями та інформацією щодо обраної теми.
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Набуття нового, ширшого розуміння ситуації завдяки
спілкуванню людей з різними точками зору є резуль
татом діалогу.
Принцип політичного діалогу в системі державного
управління відіграє важливе значення, де він виступає
як один з визначальних, оскільки сприяє зміцненню
єдності політичної еліти та інститутів громадянського
суспільства, узгодженню різнопланових суспільних
інтересів і зростанню політичної стабільності.
В політичному діалозі, який базується на взаємодії,
має місце не просто засвоєння однією із сторін діалогу
точки зору другої, але й уточнення, виправлення
її, розвиток і збагачення власними ідеями і таким
чином діалог набуває вигляду повторного циклу,
основаного на механізмі перетворення і збагачення. В
процесі успішного діалогу між суб’єктами починають
формуватися взаємні очікування з приводу подальших
кроків кожної зі сторін діалогу. При взаємодії
кожен суб’єкт вбирає в себе думки та ідеї різних
людей, збагачується ними, а потім, перетворивши
їх і сформувавши нові ідеї, збагачує інших. Саме
це являється найкращою якістю діалогу (взаємодія,
співіснування, взаєморозвиток, які призводять до
ідейного збагачення його учасників, найбільш яскраво
це проявляється в творчому діалозі). В цілому діалог –
це майже універсальне явище, яке пронизує всі людські
відносини і прояви людського життя, взагалі все, що має
сенс і значення) [1, с. 50].
По–перше, необхідно відмітити, що діалог є одним
з проявів стилю мислення, який є своєрідним якісним
показником розвитку політичної культури. Ведучи мову
про стиль мислення тієї чи іншої історичної епохи, увага
звертається насамперед на відображення культури, як
цілісного утворення, що дає змогу розглядати його як
свого роду контекст, через який може бути розкритий
механізм впливу культури як цілого на окремі її
сторони. Поняття стилю мислення є необхідним
для вивчення механізму зміни культур, особливо
широких за розмахом, коли на переломних етапах
виникають моменти інтелектуальних злетів, пов’язані
з необхідністю осмислення того, що відбувається, з
виробленням принципів, на яких повинна базуватись
нова політична культура.
Схожий переломний етап свого існування переживає
зараз наша країна. Курс на побудову цивілізованих
ринкових відносин та розвиток економіки, що був
проголошений політичним керівництвом України,
стикається з деякими перепонами на шляху своєї
реалізації. Серед них слід підкреслити нерозвиненість
громадських інститутів, що є прямим наслідком відсут
ності консолідованих інтересів основних прошарків
населення, відсутність ефективної системи представ
ництва інтересів населення на державному рівні,
обумовленість більшості політичних рішень, що
приймаються або реалізуються економічною вигодою
тієї чи іншої політичної групи. Нестабільність,
не закріпленість зв’язків і відносин, їх динамізм
породжують специфічні умови формування стилю
мислення і прояву його на різних рівнях суспільства.
Ця обставина підводить нас до необхідності вести
суб’єктивно–орієнтований аналіз процесу розвитку
стилю мислення і діалогу як важливої його характе
ристики.
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По–друге, діалог являє собою одну з форм творчого
мислення, що є досить важливим у політичному
процесі. Саме за допомогою діалогу проходить
розвиток творчого мислення і воно представлено як
діалогічне зіткнення, як мінімум двох радикально
різних культур мислення, об’єднаних в одній логіці –
логіці суперечки (діалогу) логік [2, с. 18–136]. Як
справедливо підкреслює В. С. Біблер, єдиною логічною
формою творчого мислення може бути лише форма
внутрішньої суперечки. В процесі творчого мислення
суб’єкт роздумів виступає як певний мислячий колектив.
Кожен з цих «внутрішніх теоретиків» повинен володіти
глибоким потенціалом своїх доказів. Але важливо
відмітити те, що за такою внутрішньою суперечкою
завжди стоїть якась стійка культурна реальність,
реальне логічне роздвоєння думки. Це призводить нас
до впевненості в існуванні «багатомісного суб’єкта»
в реальній дійсності, якій, з одного боку, є соціальним
суб’єктом творчого мислення, а з другого, суб’єктом
реальних
діалогічних
відносин.
Для
вивчення
політичного діалогу велике значення має те, який
соціально–особистісний (політичний) і культурний
статус має суб’єкт діалогу.
По–третє, необхідно підкреслити те, що діалог
є специфічним засобом реалізації сутності людини.
Проблема діалогічності є одним з аспектів проблеми
людського буття, відносин між людьми. При розгляді
діалогу в цьому контексті по особливому проявляється
роль спілкування, між особистісних і міжгрупових
контактів. Це в свою чергу, означає, що у встановленні
і розвитку діалогу велике значення мають різного
роду спільноти, які засновані на міжособистісних і
міжгрупових контактах, тобто неформальних по своїй
суті.
Аналіз проблеми діалогу в політиці і діалогіки
взагалі наштовхує нас на ідею «багатомісного суб’єкту»
мислення і діяльності, до необхідності вивчення
його (суб’єкту), відображення логіки його мислення
і діяльності, його спілкування з собою і з іншими
людьми. Суб’єктом може виступати не тільки індивід,
але й діалогічні відносини, що є основою виникнення
діалогу.
Діалогічні
відносини,
(суб’єкт–суб’єктними
і
суб’єкт–об’єктними) виникають тільки тоді, коли
один партнер сприймає цілісний образ іншого в ролі
бажаного партнера взаємовідносин на основі визнання
його приналежності до певної спільноти, до якої він
відносить і самого себе [3, с. 30–31]. Звідси випливає,
що сторони діалогічних взаємовідносин утворюють
колективний суб’єкт.
Діалогічні відносини являють собою такий зв’язок
суб’єктів, який утворює діалогічну взаємодію, опосеред
ковану предметом діалогу. За ознакою предмету
діалогу – діалогічні відносини умовно поділяються на
міжособистісні (міжгрупові) і функціонально–рольові.
Для перших предметом діалогу є самі діалогічні
відносини, для других – предметна діяльність.
Звичайно, діалогічні відносини не мають сили як в
суспільстві, так і в «мікро–суспільстві». Існують також
і антидіалогічні відносини, коли один чи два партнери
взаємовідносин розглядають один одного лише в ролі
об’єкта, речі і принципово заперечують наявність
всякої спільності між партнерами взаємовідносин
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і тим самим заперечують можливість виникнення
діалогу. Велике значення має також індиферентні
відносини, які характеризуються відсутністю у партнерів
зацікавленості у будь–яких взаємовідносинах, як в
співробітництві, так і в боротьбі.
Але сутність людини, на нашу думку, проявляється
тільки в діалогічних відносинах, в діалогічній єдності
Я і Ти, Ми і Ви, участі в бутті інших (що знаходить
відображення в дружбі, співпраці, взаємодопомозі).
Тому в політичному процесі повинні реалізовуватись
не тільки конкретні цілі і завдання, але й поряд із
цим мають розкриватися істинно – людська сутність
кожного, хто приймає в ньому участь.
В політичній, практичній, духовній діяльності між
суб’єктами спілкування виникають як функціонально–
рольові, так і міжособистісні відносини. Функціо
нально–рольові відносини існують між репрезентами
певних соціальних груп, носіями певних ролей і
функцій. Функціональні відносини – це насамперед
ділові відносини, тому вони можуть існувати без
наявності паралельних міжособистісних відносин Я–Ти.
Міжособистісні діалогічні взаємовідносини базую
ться на духовній спільності, близькому контакті, внут
рішній солідарності. Вони спрямовані на задоволення
основної потреби людини в іншій людині. Найбільш
ефективно такі діалогічні взаємовідносини реалізуються
при дотриманні рівноправ’я партнерів у розкритті
своїх творчих можливостей, взаємній повазі, визнанні
автономії кожної особи. Безперечно, що при таких
умовах діалогічних відносин в більшій мірі прояв
ляється значення міжособистісних, неформальних
спільностей в реалізації діалогічних відносин. Вини
каючи спонтанно, базуючись на особистому виборі
зв’язків і асоціацій між собою, неформальні спільноти
(організації, групи) є важливим фактором соціальної
інтеграції в будь–якому колективі.
Звичайно, не всяку групову чи індивідуальну дію
можна вважати діалогічною. Будь–які операції, дії,
вчинки, повністю і однозначно детерміновані ситуації,
не будуть діалогічними. Діалог існує лише там, де є
певна свобода вибору дій, думок чи висловлювань.
Досить обґрунтованим, на наш погляд, є процес
демократизації, який передбачає свободу як владних
структур держави, так і народу в межах лише закону.
В процесі діалогічного спілкування реалізуються
цінності, які мають не вузько – групове, а загально
людське значення. Ця сфера спілкування концентрує в
собі всі важливі екзистенційні початки: життя, надію,
любов, співробітництво, взаємодопомогу, милосердя,
сенс життя. Саме міжособистісне, неформальне спіл
кування є однією з тих умов, які перешкоджають появі
в людини екзистенційного вакууму (відчуття людиною
втрати сенсу життя, основних ціннісних орієнтирів).
І досить часто діалог стає засобом, який допомагає
людині знайти і реалізувати сенс [11].
Соціум малих динамічних груп, що базуються на
принципах діалогізму, стають все більш суттєвими як в
суспільстві в цілому, так і в окремій групі, зокрема.
Сучасний політик не розчиняється в масі, він
вибирається з неї, неодмінно вступає в міжособистісні,
діалогічні контакти, формує нові співтовариства,
здійснює свій певний характерний вибір. Як і багато
людей, політик не бажає жити в «схематизмі»
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суспільства, культури. В політиці формується новий
соціум – соціум культури, соціум діалогу культур.
Можна погодитись з точкою зору В. С. Біблера, що
проблема діалогу – це не тільки і не стільки проблема
обміну інформацією, але передусім – проблема
діалогу культур [6]. Ця проблема не менш важлива
для виживання, для життя людини, ніж екологічна
проблема. Кожна людина унікальна і своєрідна. І саме
в її унікальності інша людина їй необхідна. Культура
лише тоді культура, коли вона персоналізована,
коли спілкування культур актуалізується в спілкуванні
про особистості. Домінантом мислення стає тепер не
пізнання, а взаємодія.
Політична ситуація в Україні передбачає необхід
ність узгодження інтересів різних соціальних груп та
органів влади цивілізованим, безконфліктним шляхом.
Саме це завдання актуалізує необхідність формування
механізмів поєднання різних суспільних інтересів з
метою запобігання соціально–політичним потрясінням,
зниження соціальної напруги та досягнення сприят
ливого соціального клімату в суспільстві.
Політичний процес – це не тільки набуття і передача
певного досвіду. Сама трансляція знань можлива в
певному культурному середовищі і залежить від буття
людини в цьому культурному середовищі, в тому числі і
від системи діалогічних відносин, способів комунікації і
т.п. Із цього випливає ще одна дуже важлива обставина,
суть якої полягає в тому, що діалог здатен регулювати
і організовувати діяльність і поведінку людини в
різних ситуаціях, неординарних і навіть екстремальних
(наприклад, конфліктні і кризові політичні ситуації).
Подібну рису діалогу можна пояснити тим, що
в цілому діалог і породжуючий його стиль не являє
системного,
впорядкованого,
загальноважливого,
обґрунтованого типу мислення. Його швидше можна
віднести до емоційного типу мислення, який харак
теризується багатозначністю рішень і тим, що шляхи
досягнення одного і того ж результату можуть бути
різними. Другий тип мислення – провідний в діяльності
людини, – понятійне або детерміноване. Воно
розуміється як відтворюваний мисленнєвий процес,
результат якого однозначно визначається структурою
проблемної ситуації [10, с. 55; 12, с. 47–51]. Можна
вважати, що емоційне мислення саме по собі слугує
підтвердженням діалогічного характеру мислення в
конкретній історичній (політичній) ситуації На відміну
від понятійного мислення, яке виходить детермінованим
в силу жорсткості і однозначності логічних залежнос
тей, емоційне мислення характеризується ймовірною,
будовою що пов’язано з нефіксованістю, неоднознач
ністю, неформалізованістю емоційних актів.
При всій схематичності такого поділу (в реальності
понятійне і емоційне мислення не існують ізольовано,
вони взаємопов’язані) очевидно, що саме діалог є
найбільш ефективним засобам розв’язання тих складних
і неординарних проблем, перед якими опинилися зараз
наші політики і наш народ. Діалог є також своєрідним
регулятором діяльності людей в різних алогічних
ситуаціях, ситуаціях психологічної невизначеності, в
екстремальних політичних ситуаціях, тобто умовах, коли
соціальному суб’єкту необхідно об’єднати в одне ціле
діаметрально протилежні точки зору, позиції, емоції чи
прийняти швидке рішення. Діалог і емоційне мислення
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заміняють неможливість повного логічного аналізу
ситуації і, таким чином, компенсують однобічність,
обмеженість як здібностей людини до мислення, так
і її дій.
Крім того, сучасна епоха в багатьох розуміннях є
перехідною. Вона характеризується нестабільністю,
нестійкістю, «неспланованістю» зв’язків і відносин,
неоднозначністю детермінації суспільних процесів,
створює умови для вільного і самостійного вибору
людиною способу взаємодій і взаємовідносин з іншими
людьми, для існування різних думок, позицій, точок
зору, що в свою чергу, сприяє розвитку діалогу. Подібні
умови буття людини в сучасному світі з неминучістю
відбиваються на всіх сторонах її життєдіяльності,
в тому числі і на політичному процесі. Сучасні
політики більш схильні до діалогічних роздумів,
ніж до монологу лідера. Відносини між політиками,
контакти в їхньому середовищі будуються переважно на
діалогічній основі, що сприяє виникненню різного роду
неформальних об’єднань, організацій. Діалогічність
людського світовідношення ґрунтується на відношенні
до іншого, як до самоцінного і рівного собі суб’єкту.
Діалогічні відносини орієнтовані на конкретну людину,
на особистість, яка є основним елементом будь–якої
спільноти і тією ланкою, яка пов’язує одну спільність з
іншою.
В політичному середовищі, яке існує на основі
діалогу, рідко використовуються односпрямовані зв’язки
та однобічне спілкування. Для міжособистісного, діало
гічного спілкування є характерним зворотній зв’язок
(двосторонній чи багатосторонній обмін думками).
В процесі діалогічного спілкування взаємна зацікав
леність, міжособистісні зв’язки і неформальні контакти
виникають тільки тоді, і тільки між тими людьми, які
зацікавлені в цьому спілкуванні.
В порівнянні з формальними засобами спілкування
діалог забезпечує велику оперативність і велику
гнучкість в адаптації особистості до існуючих умов, а
також надає суб’єктам спілкування широкі можливості
для вільного мислення, вибору вчинків і дій.
Кожна людина – одна єдина у своїй унікальності і,
в той же час, навколо неї такі ж самі інші унікальності,
і потрібна мужність, щоб прийняти цей факт не
умоглядно, а всією своєю сутністю. Якщо людина зможе
це зробити, вона відмовиться від насилля над іншою
людиною тому, що, вона (інша людина), така ж самотня
у своїй унікальності. Тільки тоді стануть можливими
дійсно людські відносини, розуміння й глибоке
спілкування. Проблема відсутності діалогу виявляється
у небажанні вийти за межі самого себе, визнати за
іншим право на існування і спілкуватися з реально
іншим, а не зі своїм уявленням про нього.
Сьогодні діалог – це не коли Я, як більш
розвинений, переконую Іншого, а взаємовплив: коли
кожен з учасників діалогу залишається при своєму, але
обох цей діалог суттєво збагачує.
Діалог є одним з ефективних механізмів узгодження
соціально–економічних інтересів різних соціальних
груп і владних структур з метою досягнення соціальної
злагоди, миру і спокою у суспільстві. Враховуючи, що
функції політики пов’язані з узгодженням інтересів
певних соціальних груп, розв’язанням суспільних
суперечностей, гармонізацією інтересів різних верств
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населення, створенням умов для суспільної злагоди,
соціальний діалог здатний виступати досить досконалим
інструментом впровадження цієї політики. Він сприяє
досягненню соціального миру та злагоди, що є
важливою умовою забезпечення соціальної та полі
тичної стабільності у суспільстві. Одночасно діалог
є одним із головних факторів запобігання соціальним
конфліктам та розвитку громадянського суспільства.
Беручи до уваги те, що політичний діалог є
універсальною формою розвитку, слід зазначити, що
спрямованість на розбудову вільного, демократичного
суспільства, в центрі якого перебуває людина з її
потребами та інтересами, повинно передбачати особливу
увагу до розвитку цього процесу у взаємовідносинах
між політичною елітою і громадянським суспільством.
Тільки громадянське суспільство може виступати
як справжнє і актуальне джерело формування цілей
державного управління. Саме політичний діалог є
необхідною умовою підтримки довіри до державних
органів. Він відкриває шлях як до легітимації, так і до
компетентного прийняття рішень, підтримки програм
діяльності органів державної влади й управління,
мобілізації громадськості.
Отже, аналіз діалогу і діалогіки в загальному
дозволяє зробити наступні висновки:
– Діалогічність мислення і діяльності – необхідна
умова, продуктивності і ефективності політичного
процесу.
– Діалог є важливим засобом формування творчого
мислення в політиці.
– Діалог, як реальний засіб існування і взаємодії
різних точок зору, позицій, думок являє собою
суттєвий момент прогресивного розвитку світобачення
і становлення особистості майбутнього фахівця в
політичному процесі.
– Особливо велика роль діалогу і діалогічних від
носин в налагодженні міжособистісних, неформальних
відносин в політичному середовищі. А це є важливою
умовою плідної праці кожного політика.
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Dialog and forming of political culture of personality
For today problems of dialog are actual enough in a policy. In a political
dialog which is based on co–operation, mastering takes place not simply one of
sides of dialog of point of view of the second, but also clarification, correction of it,
development and enriching and thus dialog own ideas, acquires a decision value in
the political situation of the state.
The modern era is characterized by instability, volatility, «nesplanovanistyu»
connections and relationships ambiguity determination of social processes, creates
conditions for free and independent choice of mode of human interaction and
relationships with others, the existence of different opinions, attitudes, perspectives,
which in turn promotes dialogue.
Use policy dialogue will contribute to the sustainable development of society
in all its areas. Alignment of interests of different social groups and authorities using
social dialogue contributes to social peace and harmony in society.
Keywords: dialog, dialogizm, dialogic relations, dialogic intercourse, political
culture, political process.
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Азербайджано–армянские отношения
в 1918–1920–х годах
Исследуются азербайджано–армянские отношения в 1918–1920–х годах.
Армения на протяжении столетий претендовала на исконные азербайд
жанские земли. Это объяснялось ее намерением создать «Великую Армению».
В 1918 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика.
С первых дней существования она вела очень гибкую внешнюю политику.
Азербайджанская Демократическая Республика всегда пыталась создать
мирные дружественные отношения с Арменией, являлась сторонником
мирных переговоров в решении конфликтных ситуаций. Но армянская
сторона не только игнорировала мирную позицию Азербайджана, но и вела
политику очищения азербайджанских территорий и присоединения их к
Араратской Республике. В статье анализируется проводимая Арменией
неконструктивная политика по отношению к Азербайджану в 1918–
1920–х годах.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика,
Армения, Карабах, территориальная целостность Азербайджана, геноцид.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году,
стала причиной усиления национального и социального
гнета, неизмеримого увеличения произвола и насилия
царских чиновников на окраинах Российской Империи,
в том числе и на Южном Кавказе. В этот период в
Азербайджане усилились демократические настроения,
которые стремились добиться суверенитета Азербайд
жана.
В результате свержения монархии в России народы,
находящиеся в ее составе, постепенно стали добиваться
своей независимости. 28 мая 1918 года Временным
Национальным Советом мусульман Закавказья была
провозглашена
Азербайджанская
Демократическая
Республика.
Провозглашение Азербайджанской Демократической
Республики стало одним из самых знаменательных
событий в жизни азербайджанского народа. Азербайд
жанский народ после длительного подчинения царской
России, наконец, восстановил свою государственную
независимость.
Одним из важнейших вопросов, постоянно привле
кавших к себе внимание парламента и правительства
Республики, был вопрос о границах и отношениях с
близкими соседями. Хотя взаимоотношения с Грузией
были урегулированы после напряжённой работы,
отношения между Азербайджаном и Арменией не
удалось направить в нормальное русло из–за крупных
территориальных притязаний правительства Армении.
28 мая 1918 года армяне обратились к азербайд
жанскому государству с просьбой передать им
Иреванский уезд, включая город Иреван, для
создания своего государства, так как у них не было
территории, на основе которого можно было бы
создать новое государство. Таким образом, уже
на следующий день после провозглашения своей
независимости Азербайджан, руководствуясь принципом
добрососедства и принимая во внимание обращение
армянской стороны, решил передать часть Иреванского
уезда, в том числе город Иреван, в Армении [3].
Следует отметить, что претензии армян на Иреван
обуславливалось тем, что на протяжении многих
лет Царская Россия проводила переселенческую
политику на Южном Кавказе, в результате которого,
на территориях Азербайджана, в том числе, и Иревана,
были расселены армяне. Таким образом, изменился
национально–этнический состав этих территорий.
Еще во время правления Петра Первого было
положено начало военной экспансии России на Южном
Кавказе, а армяне, пользующиеся покровительством
России, пытались на азербайджанских территориях
создать выдуманную ими «Великую Армению». Но
из–за недостаточности армянского населения на этих
территориях, им не удалось в тот период воплотить эту
мечту в жизнь.
Одним из условий Туркменчайского договора,
подписанного между Россией и Ираном в 1828 году,
было переселение армянского населения из Ирана на
Южный Кавказ, в том числе и в Азербайджан. Так,
согласно 15–ой статье договора 40 тыс. иранских
армян было переселено на Кавказ, в том числе и в
Азербайджан. В 1829 году между Россией и Турцией
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был подписан Адрианопольский мирный договор. По
условиям данного договора на территорию Азербайд
жана было переселено около 90тыс. османских
армян. Армян, в основном, распределяли в Карабахе,
Нахичевани и Иреване. Следует отметить, что армян
размещали в самых лучших азербайджанских землях, а
также обеспечивали различными льготами со стороны
Царской России.
Искусственное увеличение численности армян на
Южном Кавказе продолжалось и в 1877–1878 годах,
1904–1905–х годах, а также в годы Первой Мировой
войны. Если 1828–года в Иреване проживали
7331 азербайджанцев и 2369 армян, то согласно офи
циальной статистике Царской России в 1914 году
на территории Иреванской губернии насчитывалось
1.044.097 человек, среди которых 596654 армян,
372800 азербайджанцев [1]. Из вышесказанного видно,
что резкое увеличение численности армян являлось
результатом переселения. Целенаправленная политика
увеличения численности армян на исторических
территориях Азербайджана привела к территориальным
претензиям армян к Азербайджану, и стало причиной
массовых уничтожений азербайджанского населения,
которое имело место быть и в годы существования
Азербайджанской Демократической Республики в 1918–
1920–х годах.
Унаследованное от царизма несоответствующее
национально–религиозному составу Южного Кавказа
административно–территориальное деление являлось
причиной острых противоречий между новообразован
ными государствами. Правительство Азербайджана до
образования независимых республик на территории
Южного Кавказа предложило Армении и Грузии
сесть за стол переговоров для обсуждения вопроса
определения границ между тремя республиками.
Установление границ, соответствующих интересам
каждого из этих республик, препятствовало бы в
дальнейшем возникновению конфликтов. Но армянская
сторона держала деконструктивную позицию в этом
вопросе, и это привело в будущем к армяно–азербайд
жанскому конфликту.
Власти АДР пытались нормализовать отношения
с соседней Арменией, которая всегда претендовала на
исконные азербайджанские земли. В парламентских
документах АДР показано, что она в отношении
Армении всегда придерживалась конструктивной
политики. Во время открытия азербайджанского
парламента в 1918 году его председатель Фатали Хан
Хойский выразил сожаленье о неудавшихся отношениях
с соседним государством, в своем выступлении он
отметил следующее: «С Арменией не удалось добиться
дружественных отношений, как с Грузией и Горской
Республикой. Причиной этому служат события,
свидетелями которых мы являемся» [3]. Председатель
парламента главной причиной, препятствующей дружбе
между Азербайджаном и Арменией, считал армяно–
азербайджанский конфликт.
Армянская сторона не только игнорировала мирную
позицию Азербайджана, но и вела политику очищения
азербайджанских территорий от коренного населения
и присоединения данных земель к Армении. Армяне
пытались захватить ряд исконных азербайджанских
областей, включая и Карабах, входивший в тот период
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в состав Елизаветпольской губернии. В июле 1918 года
армянское население Нагорного Карабаха, опираясь
на военно–политическую помощь Армянской Респуб
лики, в Шуше на своем первом съезде объявило о
независимости края. Осенью же 1918 года Андраник
Озанян объявил Зангезур армянским губернаторством.
Потом он стал предпринимать попытки захвата
Шуши. В результате варварских деяний Андраника
многие села уезда были разграблены и сожжены, а
азербайджанское население уничтожено и выгнано
с родных земель. В начале июля 1918 года отряды
Андраника отправились в направлении Джульфы с
целью присоединения к англичанам, остановившись
в Аразском ущелье, они разгромили азербайджанские
села под предлогом борьбы с турками. В сентябре
1918 года банда Андраника уничтожила и сожгла ряд
сел на территории Зенгезура, среди которых можно
отметить Абаду, Багуду, Пулкенд и другие. В результате
было убито свыше 500 человек, среди которых были
дети и женщины. К концу месяца вооруженные силы
Андраника начали массовое избиение азербайджанцев
1–го участка Зангезурского уезда, полностью уничтожив
Дастагирт, Гортгиз и другие села. Архивные документы
свидетельствуют об ужасном положении, в котором
оказались жители азербайджанских сел в результате
разбойничьих действий банд Андраника. Огромное
количество женщин и детей, оставшись без дома,
бродили по дорогам уезда.
Ужасная картина массового уничтожения безза
щитного азербайджанского мирного населения имела
место и на других участках Зангезурского уезда, что
особенно сильно проявилось в первой половине ноября
1918 года. Газета «Азербайджан» по полученной из
Зангезура телеграмме сообщала, что отряды Андраника
в 15 верстах от Ордубада разгромили более 10 азербайд
жанских сел – Килит, Легваз, Нижний Вартаназур,
Верхний Вартаназур, Тей, Кугакар, Тагамир и др.,
осадили села Алидара, Тугут, Марзинг, Нювяди
и Эрназур. «Население в панике, – говорилось в
телеграмме, – пытается бежать в Персию. Много
женщин и детей погибло в Аразе. Такая же участь
ожидает на днях беззащитных мусульман Зангезурского
уезда и Ордубада. Отряд Андраника бесповоротно
решил истребить мусульман, находящихся вне
всякой защиты». Численность отрядов Андраника,
расквартированных в Зангезуре, достигла в конце года
12 тыс., с 1600 всадниками, при горных и полевых
орудиях. В его войсках приютилось большое число
освобожденных им в Хое белоказачьих офицеров.
В ноябре 1918 года банды Андраника проникли
на территорию Гянджинского уезда. Телеграммы
Гянджинского губернатора от 8 и 13 декабря 1918 года
в Баку на имя министра внутренних дел правительства
АДР содержат сведения о фактах нападения дашнакских
отрядов Андраника на азербайджанское население
в Джаванширском, Джабраильском, Зангезурском и
Шушинском уездах, сопровождавшихся грабежами и
убийствами мирных жителей. Только в Зангезурском
уезде было уничтожено более 30 азербайджанских сел.
Зангезурский военачальник, сообщая в телеграмме
о зверствах отрядов Андраника, отмечал, что тот
«преследует цель очистить Зангезурский уезд от
мусульманского населения и сделать его составной
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частью Араратской республики, обезопасив таким
образом пути продвижения своих отрядов, и захватить
Шушу». В сообщении также говорилось о том, что
в более чем в 50 мусульманских селах население
полностью вырезано, а села сожжены дотла.
Газета «Русская мысль» в статье «Ужасы Карабаха»
(весна 1919 г.) сообщала, что результатом захвата
отрядами Андраника Зангезурского уезда явилось
разрушение 119 мусульманских сел и появление более
50 000 беженцев.
В результате карательных операций Андраника
страдало не только азербайджанское, но и армянское
население, о чем свидетельствует сообщение газеты
«Наш путь». Газета писала, что «очищая от тюркского
населения обширную территорию уездов карабахской
провинции и, оправдывая себя всеми правдами и
неправдами, тот «великий» завоеватель наживает лишь
проклятие как своих, так и чужих, ибо доводилось
нам слышать вопли и стоны не только выдворенных
из своих очагов азербайджанских тюрков, но более
того мы слышали мольбы самого местного армянства
о том, чтобы, наконец, любая власть удалила бы оттуда
славного генерала» [2].
Несмотря на попытки представителей Армянского
правительства снять с себя ответственность за деяния
Андраника, дескать, не состоящего у него на службе,
почести оказанные ему в Эчмиадзине по распоряжению
из Еревана, свидетельствуют о том, что он фанатично
выполнял волю дашнакского правительства.
20 декабря 1918 года во время чрезвычайного
заседания парламента Азербайджанской Демократичес
кой Республики председатель парламента Ф. Хойский в
своем выступлении отмечал: «Армянское правительство
ответило, что не имеет никакого отношения к Андра
нику. Армянская сторона также заинтересована в его
уничтожении и подавлении восстания. Но у армянс
кой стороны нет сил, и Армения не может ничего
сделать» [4].
По словам Хойского, действия Андраника в
Зенгезуре не новость, а продолжение аннексионистской
политики Армянской Республики, начавшееся еще тогда,
когда Азербайджанское правительство находилось в
Гяндже. Главной целью Андраника являлось очищение
Шушы и Зенгезура от азербайджанского населения,
что бы привело к отделению этих регионов от
Азербайджана.
Вопрос об уничтожении азербайджанского населения
и агрессии Андраника обсуждался и на последующих
заседаниях парламента АДР. Члены парламента
Азербайджанской Демократической Республики особое
внимание уделяли варварским действиям, которые
творили армяне в Карабахе. Известно, что в целях
нормализации условий, а также для мирного сосу
ществования азербайджанцев и армян в Карабахе
и Зангезуре, в январе 1919 года азербайджанским
правительством было создано Карабахское генерал–
губернаторство. Х. Султанов был назначен генерал–
губернатором новообразованного административного
деления. Совместная деятельность АДР и Карабахского
генерал–губернаторства вскоре начала давать свои
плоды в вопросе противодействия армянской агрессии.
Таким образом, в апреле 1919 года банды Андраника
были вытеснены с азербайджанских земель.
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В ноябре 1919 года в Тбилиси между Азербайд
жанской Демократической Республикой и Армянской
Республикой был заключен договор, который обязал
стороны прекратить все вооруженные столкновения,
происходящие между ними, а также открыть дороги,
ведущие в Зангезур. Согласно соглашению, стороны
обязались мирным путем решить все спорные вопросы
касательно границ. 14 декабря 1919 года состоялась
армяно–азербайджанская мирная конференция, подтвер
дившая решение ноябрьского соглашения о мирном
урегулировании всех спорных вопросов. Однако
армянская агрессия на азербайджанских территориях
продолжалась. Свыше 10 тысяч регулярных войск
армян прошли через Зангезур в Карабах, уничтожая
на своем пути азербайджанские селения. В конце
1919–го и начале 1920 года армянские вооруженные
формирования в Зангезуре совершили массовое уничто
жение мирного азербайджанского населения. По
заявлению азербайджанского правительства, с ноября
1919 года по январь 1920 года здесь было уничтожено
40 азербайджанских селений.
Отметим, что в настоящее время одним из главных
препятствий на пути развития современной Азербайд
жанской Республики является армяно–азербайджанский
конфликт, который возник из–за территориальных
притязаний Армении и завершился крупномасштабной
военной агрессией. В результате чего более миллиона
азербайджанцев превратились в беженцев и вынуж
денных переселенцев. Целенаправленный террор про
тив азербайджанского народа со стороны армянских
националистов, политика геноцида и этническая
чистка являются болезненными страницами в истории
Азербайджана за последние два столетия. Внешняя
политика, проводимая Азербайджанской Республикой,
направлена на восстановление территориальной цело
стности страны и устранении тяжелых последствий
армянской военной агрессии.
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Azerbaijan–Armenian relations in the 1918–1920–years
The article is devoted to the Azerbaijani–Armenian relations in the years
1918–1920. Armenia over the centuries has been claiming the native Azerbaijani
lands. This was explained by her intention to create «Great Armenia». In 1918 the
Azerbaijan Democratic Republic was established. Since the first days of its existence,
it has led a very flexible foreign policy. The Azerbaijani Democratic Republic has
always tried to create peaceful friendly relations with Armenia, was a supporter
of peaceful negotiations in resolving conflict situations. But the Armenian side not
only ignored Azerbaijan’s peaceful position, but also pursued a policy of cleansing
Azerbaijani territories and annexing them to the Ararat Republic. The article analyzes
Armenia’s deconstructive policy towards Azerbaijan.
Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, Armenia, Karabakh, territorial
integrity of Azerbaijan, genocide.
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Азербайджано–вірменські відносини у 1918–1920–х роках
Досліджено азербайджано–вірменські відносини в 1918–1920–х роках.
Вірменія на протязі століть претендувала на споконвічні азербайджанські
землі. Це пояснювалося її наміром створити «Велику Вірменію». У 1918 році
була створена Азербайджанська Демократична Республіка. З перших днів
існування вона вела дуже гнучку зовнішню політику. Азербайджанська
Демократична Республіка завжди намагалася створити мирні дружні відносини
з Вірменією, була прихильником мирних переговорів у вирішенні конфліктних
ситуацій. Але вірменська сторона не тільки ігнорувала мирну позицію
Азербайджану, а й вела політику очищення азербайджанських територій і
приєднання їх до Араратської Республіці. У статті аналізується проведена
Вірменією неконструктивна політика по відношенню до Азербайджану
в 1918–1920–х роках.
Ключові слова: Азербайджанська Демократична Республіка, Вірменія,
Карабах, територіальна цілісність Азербайджану, геноцид.
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Процеси глобальної регіоналізації
як компонент глобалізаційних процесів
постбіполярної доби
Дається визначення поняття процесу «глобальна регіоналізація» в
рамках глобалізаційних процесів на сучасному етапі. Окреслено, що процеси
глобалізації призводять до регіоналізації міжнародних відносин задля
підтримання геополітичної рівноваги. Встановлено, що процеси регіоналізації
міжнародних відносин досліджуються в контексті процесів глобалізації, а
простір глобального світу подається як трирівнева структура. Доведено, що
сучасний глобальний світ не обмежується реальним географічним простором,
а навпаки стає багатовимірним. Встановлено, що, глобальна регіоналізація в
результаті пройшла шлях від глобалізації, яка змушує світ бути роздробленим
на макрорегіони, до формування ієрархічної глобальної системи, що складається
з полюсів, центрів сили, претендентів на центри сили і регіональні системи
глобального світу. Визначено, що глобальна регіоналізація тісно пов’язана

195

Випуск 121

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

з необхідністю суб’єктів глобального світу формування сучасної ієрархії
глобального світу з урахуванням структурних змін, що відбуваються.
Ключові слова: глобальна регіоналізація, глобалізаційні процеси,
регіоналізм, макрорегіон, інтеграційне об’єднання.

Початок другого десятиріччя ХХI століття відзна
чено великим динамізмом в реалізації глобальних проектів інтеграційної спрямованості в різних регіонах світу.
Багатозначність регіональних трансформацій знаходить
відображення в появі наднаціональних структур, розвитку транскордонних взаємовідносин та прагненні створити багатовекторні підстави для інтеграції. Зазначені
тенденції розвиваються в рамках нових світополітичних
феноменів – глобальних регіонів. Тобто, однією з провідних тенденцій сучасного розвитку є трансформація
просторових координат світової політики, зміна геополітичного ландшафту світової системи XXI століття в
результаті двох процесів – глобалізації та регіоналізації.
У науковому дискурсі з’явилося нове поняття – глобальна регіоналізація, де локальне і глобальне співіснують
як процеси, що доповнюють, а не виключають один
одного. Ці процеси можуть навіть розглядатися передумови початку наступного якісно нового етапу у розвитку
глобалізаційних процесів.
У сучасній науковій думці проблема регіоналізації
на тлі процесів глобалізації була представлена як у
працях вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Варто
наголосити, що в першу чергу предметом дослідницької
уваги науковців стало вирішення термінологічної
проблеми щодо такої дефініції як процес «глобальної
регіоналізації». Саме цьому аспекту присвячені роботи
Ю. А. Абрамова, В. І. Куйбара та А. Н. Чумакова [1;
5]. Окрім вирішення термінологічної проблеми, явища
«глобальної регіоналізації» мають бути більш ґрунтовно
досліджені як гармонійний компонент нового етапу
глобалізації на сучасному етапі.
Метою даної статті є визначення специфіки процесу
глобальної регіоналізації як основного компоненту
процесів глобалізації на прикладі макрорегіональної
інтеграції в епоху постбіполярності.
В останні роки в науковій літературі все більш
широкого поширення набули терміни «глобальний
регіоналізм» і «глобальна регіоналізація», які розгля
даються як процес регіоналізації міжнародних відносин.
Одними з перших термін «глобальна регіоналізація»
обґрунтували в своїй роботі видатні науковці
Ю. А. Абрамов та В. І. Куйбар [1]. Оскільки ці явища
притаманні процесу глобалізації, то й мають бути
розглянуті в її контексті.
Одним із проявів означеного процесу є формуванням
регіональних союзів держав, що мають схожі інтереси
і чиї об’єднані ресурси дозволяють їм більш ефек
тивно досягати своїх цілей. Наприклад, Європейський
Союз, Північноамериканська асоціація вільної торгівлі
(НАФТА), Азійсько–Тихоокеанське економічне спів
робітництво (АТЕС), Південноамериканський спільний
ринок (МЕРКОСУР) та ін.
Термін «глобальна регіоналізація» розглядається як
регіоналізація (фрагментація, сегментація) глобального
світового простору, який на практиці представляє
тристоронню структуру рівнів (набір суб, мезо– і
макрорегіонів). В даному контексті поняття «регіон» є
основним компонентом означеної трирівневої структури
глобального світу [1].

196

Гілея

Процеси регіоналізації, що сьогодні актуалізуються
та виступають об’єктом наукового аналізу, виникають
не лише на субнаціональному рівні (всередині держави),
але й на макро (тобто глобальному) рівні.
В контексті регіоналізації на макрорівні, міжна
родне співробітництво відбувається між різними регіо
нальними угрупованнями, в той час як раніше така
взаємодія була можлива лише між окремими великими
державами або коаліціями держав.
Теоретичне і методологічне підґрунтя для аналізу
глобальної регіоналізації спирається на поняття «регіон».
В сучасній політичній науці не існує загально
визнаного визначення категорії «регіон». Трактування
цього поняття залежить від підходу до його аналізу та
інтерпретації, в той час як його зміст залежить від того,
який саме аспект життя регіону розглядається.
Енциклопедія «Глобалістика» пропонує наступні
визначення поняття «регіон»: «1) простір, обмежений
фізико–географічними, адміністративними або будь–
якими іншими кордонами; 2) велике територіальне
утворення, що охоплює кілька країн, або значна
адміністративна частина однієї країни, що відрізняються
від інших територій сукупністю природних і (або)
історично сформованих, відносно стійких економіко–
географічних та інших особливостей» [2]. Це визна
чення, що є методологічно «відкритим», дозволяє
регіонам будь–яких рівнів (субрегіонам, макрорегіонам)
бути включеними в цю категорію і розцінювати одну чи
іншу державу також як регіон, структуроутворюючий
блок і компонент глобальної трирівневої структури.
З цієї точки зору, регіони включають такі структурні
одиниці різні за масштабами і якісними характе
ристиками, як Баварія, Андалузія, Фландрія, Близький
Схід, Азіатсько–тихоокеанський регіон, Східна Європа,
Латинська Америка і т.д. Виходячи з цього, простір
глобального світу потрібно розглядати у вигляді три
рівневої структури – сукупність суб–, мезо– та макро
регіонів, де поняття «регіон» виступає як базовий
елемент цієї трирівневої системи.
Термін «регіон», тому, використовується для визна
чення:
– адміністративних одиниць всередині країни (Уельс,
Корсика, Флорида), що розуміються як субрегіони
всередині держави;
– групи держав (АТР, Північно–Американський
регіон, Європейський регіон і т.д.), що розуміються як
макрорегіони;
– або поняття «регіон» ідентифікується з поняттям
«держава», що, згідно з цією логікою, може бути
визначено як мезорегіон.
Хоча субрегіони як соціально–територіальне, еконо
мічно–територіальне і політично–територіальне явище
досліджувалось досить ґрунтовно, сутність і роль регіо
нальних макросистем в еволюції сучасних глобальних
процесів ще не вивчені.
Макрорегіон зазвичай має ряд однорідних харак
теристик, таких як спільні наднаціональні органи
управління (ЄС, СНД), соціально–культурні та мовні
кордони (країни Британської Співдружності, Арабський
світ), конфесійна єдність (ісламський світ, християнська
цивілізація), і спільна соціально–економічна модель роз
витку (ліберальна, континентальна, середземноморська,
скандинавська і т.д.).
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Така ієрархія політичних суб’єктів представлена на
таких рівнях: центри сили; претенденти на центри сили;
економічні, політичні, військові та цивілізаційні полюса.
Кожен з них має свої власні особливості, відсутність або
присутність яких дозволяє визначити яким має бути їх
положення в ієрархії [3].
Глобальна регіоналізація є інтегральною характе
ристикою глобалізації, з одного боку, і її протилежною
тенденцією, з іншого. Така тенденція обумовлена
інтенсивними інтеграційними процесами, які відбу
ваються по всьому світу і в результаті можуть привести
до інтеграції країн в регіональні системи і формування
макрорегіонів. У науковій літературі все більш широкого
використання набувають такі терміни, як «світова фраг
ментація», «світова територизація» і «блокова стра
тегія» [1].
Ця тенденція формує структуру глобального світу,
який постає у вигляді групи макрорегіонів (полюсів,
центрів сили і макрорегіональних систем). Провідні
макрорегіони (Європейський Союз, АТР та ін.) в
поєднанні зі світовою державою – США – є основною
рушійною силою глобалізації, залучаючи інші дер
жави (в тій чи іншій мірі) до орбіти свого впливу.
Макрорегіональна поліцентричність або багаторівнева
ієрархічна структура приходить на зміну Вестфальській
системі світу.
Макрорегіони охоплюють великі локальні простори
глобального світу і представляють собою третій (макро)
рівень глобальної світової системи.
На макрорівні, регіон розглядається як соціально–
економічний і політичний суб’єкт, формально виражений
як наднаціональне і транснаціональне утворення.
Виходячи з цього твердження, можна констатувати,
що парадигма глобального регіоналізму спирається
на поняття макрорегіону як цілісної соціально–
економічної і політичної системи, яка характеризується
геоцивілізаційною цілісністю і соціально–культурною
близькістю та пов’язана кількома наднаціональними
політичними інститутами.
Характерною особливістю глобальної регіоналізації
є те, що цей процес пов’язаний не лише з міждер
жавним економічним співробітництвом та економічною
інтеграцією сусідніх країн, але й носить комплексний
характер.
Глобальна регіоналізація включає в себе політичні,
дипломатичні, соціально–культурні (наприклад, форму
вання єдиного освітнього простору), екологічні та
інформаційні процеси.
В контексті глобальної регіоналізації факторами
формування регіонів виступають наступні: економічні,
географічні, історичні, етно–конфесійні, соціально–куль
турні, демографічні, інформаційні та інші.
Потрібно відзначити, що глобальна регіоналізація
і глобальний регіоналізм не є абсолютно ідентичними
поняттями.
Глобальна регіоналізація – це регіоналізації
міжнародних відносин, що відбуваються на глобальному
рівні. Це процес фрагментації світу, його поділ на великі
самодостатні економічні і політичні сегменти, які в
подальшому будуть інтегровані в глобальну ієрархію [1].
Глобальний регіоналізм, з одного боку – це
результат глобального процесу регіоналізації. З іншого
боку, це політика взаємовідносин між основними
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міждержавними об’єднаннями і глобальним світом і
його акторами [4].
Теоретико–методологічний
підхід
до
аналізу
процесу глобальної регіоналізації ґрунтується на понятті
макрорегіону як структурного підрозділу глобальної
світової системи або як підсистеми глобального
політичного простору.
Макрорегіон є структурним елементом глобального
світу, який є самодостатнім в економічному, політич
ному, військовому, стратегічному і соціально–культур
ному плані.
З одного боку, макрорегіон є структуроутворюючим
елементом глобальної світової системи в соціально–
природній єдності, а, з іншого, це одна з підсистем
світового політичного простору.
Макрорегіон як структуроутворюючий елемент гло
бальної світової системи має три специфічні особливості.
По–перше, будучи самодостатньою системою,
макрорегіон не є закритим. Відкритість є його особ
ливістю. Це відкрита система, здатна до обміну
ресурсами, енергією та інформацією з зовнішнім
середовищем. Макрорегіони активно обмінюються
сировиною, товарами, людськими ресурсами, капіталом,
технологіями, ідеями і т.д. між собою та з іншими
учасниками глобального світу. Особливо інтенсивно
це спілкування і обмін інформацією відбувається у
макрорегіонів із зовнішнім середовищем.
По–друге, це неврівноважена, тобто нестійка,
система, основні параметри якої змінюються швидше
або повільніше, включаючи комбінації та кількість
елементів, їх якість, функції і конфігурації. Врівно
важена система макрорегіону в значній мірі залежить
від зовнішнього середовища. Зворотнім прикладом цього
може слугувати світова економічна криза 2007–2008 рр.,
яка мала великий негативний вплив на ситуацію в
Європейському Союзі.
По–третє, макрорегіони представляють собою
систему, що швидко розвивається, та в якій відбу
ваються динамічно різні еволюційні процеси. Таким
чином, макрорегіони можуть розвиватися із зони
вільної торгівлі або митного союзу до наднаціонального
утворення зі спільними органами управління. Масштаб
макрорегіонів також змінюється. Таким чином, фор
муючись як регіональні угруповання, вони можуть
в кінцевому підсумку набувати все більше атрибутів
глобальності, наприклад ЄС, АСЕАН, АТЕС. В даний
час через динамічно різні еволюційні процеси проходять
ШОС, МЕРКОСУР, РСАДПЗ (Рада співробітництва
арабських держав Перської затоки), Південно–Афри
канський Митний союз та інші.
Інтеграційні процеси в макрорегіонах є асинхрон
ними. Таким чином, економічна інтеграція майже
завжди далеко випереджає політичну інтеграцію.
Більшість макрорегіональних асоціацій обумовлено
головним чином економічною інтеграцією, наприклад,
Європейське об’єднання вугілля і сталі (яка пізніше
перетворилася в Європейське економічне співтова
риство, а потім в ЄС), Південноамериканський спільний
ринок
(МЕРКОСУР),
Економічне
співтовариство
країн Західної Африки (ЕКОВАС), Асоціація держав
Південно–Східної Азії (АСЕАН) та інші.
Економічна інтеграція, як правило, розглядається
як процес створення певного інтегрованого комплексу
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на рівні національних економічних систем. Політична
інтеграція може розглядатися як процес створення
інтегрального комплексу на рівні національних полі
тичних систем країн, що інтегруються. На сучасному
етапі процес політичної інтеграції обмежується ризиком
для країн, що інтегруються, втратити свій національний
суверенітет та їх бажанням зберегти певну політичну
автономію.
На відміну від загальноприйнятої практики
економічної інтеграції, яка визначає її послідовні рівні,
такі як: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний
ринок, економічний і валютний союз, неможливо
побудувати шкалу для визначення політичних рівнів
інтеграції через ряд причин, зокрема через відсутність
кількісних показників. Проте, дослідження найбільш
успішних інтеграційних об’єднань, тобто тих, які
завершені або знаходяться в процесі переходу від
економічної до політичної інтеграції (ЄС), дозволяє
виділити їх еволюційні етапи, які стали можливі лише
завдяки розвитку процесу глобальної регіоналізації:
– обмін інформацією та координація внутрішньої
і зовнішньої політики держав–членів інтеграційного
об’єднання;
– координація політики;
– створення системи регіональної безпеки;
– формування наднаціональних органів (інспекції,
координації і, пізніше, управління);
– прийняття спільної Конституції.
Для більш детального розуміння розвитку процесу
глобальної регіоналізації потрібно зазначити, що він має
такі характерні риси:
1. Запланований позитивний результат для всіх
учасників регіональної асоціації, а також можливість
отримання економічних і політичних переваг від участі
в проекті макрорегіонів.
2. Це не спонтанний, а ретельно спланований і орга
нізований процес, що вимагає великої підготовки і сприй
мається його учасниками як об’єктивна необхідність.
3. Створення самодостатньої, нестабільної і відкри
тої системи.
4. Асинхронність економічної і політичної інтеграції.
5. Регіональний лідер ініціатор інтеграційних проце
сів і є їх основною рушійною силою.
6. Історичні та етноконфесійні спільноти не
мають великого значення, але за певних умов можуть
перешкоджати неминучим інтеграційним процесам або
збільшити свій попередній рівень впливу.
7. Збіг моделей економічного розвитку, політичних
систем і переважної системи цінностей підвищує шанси
на успіх регіональної інтеграції [5].
Також необхідно зазначити, що глобальна регіона
лізація проявляється наступним чином:
По–перше, інтеграція місцевих громад в макро
регіони. Така інтеграція ґрунтується як на внутрішніх
чинниках (економічне співробітництво, схожість полі
тичної культури і інститутів, соціально–культурної
близькості) і зовнішніх факторів (загальні принципи
зовнішньої політики, стратегії взаємодії з глобальним
світом і його акторами, досягнення мети макро
регіональної безпеки та інші).
По–друге, локалізація самодостатнього, терито
ріально–економічного, територіально–політичного і
територіально–соціокультурного співтовариства, межі
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якого окреслені досить чітко і часто збігаються з
межами конкретної держави. Такі асоціації можуть
бути позначені як «функціональні області», тобто
функціонують як суверенні держави.
По–третє, поява абсолютно нового геополітичного
і геоекономічного формування, яке засновано на
інтеграції і локалізації і члени якого (суверенні держави)
делегують частину своїх функцій на наднаціональний
рівень. Кордони таких макрорегіонів можуть збігатися
з геоцивілізаційними кордонами (наприклад, ЄС). Такі
формування проявляють тенденцію до закритих
торгових і інвестиційних потоків в межах системи, що
робиться з метою поліпшення самодостатності, незалеж
ності зовнішнього середовища, стабільності і безпеки.
Однією з особливостей глобального регіоналізму є
тимчасова асинхронність у формуванні макрорегіонів.
Таким чином, в Європейському Союзі процес просу
вається, хоча і досить суперечливо. В інших макро
регіонах, наприклад, в Азії, Тихоокеанському, Євразій
ському регіонах, процеси інтеграції, локалізації та
делегування функцій держав і їх елементів на надна
ціональний рівень відстають і така часова асинхронність
є дуже вираженою.
Висновки. Таким чином, формування і розвиток
глобального світового простору супроводжується його
диференціацією та фрагментацією. З іншого боку,
посилення макрорегіональної інтеграції і локалізації
створює гнучкі і ефективні механізми для адаптації
таких спільнот до процесів глобалізації. Глобальна
регіоналізація – це об’єктивний світовий процес, який
слід розглядати як невід’ємний компонент глобалізації.
Збоку глобалізації встановлення геополітичної рівно
ваги відбувається за рахунок регіоналізації міжнарод
них відносин. Сучасний глобальний світ стає
багатовимірним та вже не обмежується реальним
географічним простором. Розвиток глобальної регіо
налізації в результаті характеризується як шлях від
глобалізації, що розмежовує світ на макрорегіони,
до формування ієрархічної глобальної системи, що
складається з полюсів, центрів сили, претендентів на
енергетичні центри і регіональні системи глобального
світу. Основною специфічною особливістю глобальної
регіоналізації є те, що цей процес пов’язаний не лише
з міждержавним економічним співробітництвом та
економічною інтеграцією сусідніх країн, але й носить
комплексний характер.
Отже, феномен глобальної регіоналізації показує
якісно нову форму структурації глобального світу.
Список використаних джерел
1. Абрамов Ю. Глобальная регионализация: к обоснованию
понятия [Текст] / Ю. А. Абрамов, В. И. Куйбарь // Социально–
гуманитарные знания. – 2008. – №1. – 9 с.
2. Глобалистика: Энциклопедия [Текст] / под ред. И. И. Ма
зура, А. Н. Чумаков – М.: Радуга, 2003. – 1328 с.
3. Калюжнова Н. Регион на перекрестке Востока и Запада:
глобализация и конкурентоспособность [Текст] / Н. Я. Ка
люжнова, К. Л. Лидин, М. А. Пивоварова. – М.: ТЕИС (МГУ),
2003. – 359 с.
4. Политическая энциклопедия: в 2 т. [Текст]. – М.: Мысль,
1999. – Т.2. – 426 с.
5. Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира
[Текст] / А. Н. Чумаков. – М.: Проспект, 2011. – 512 с.
6. Bartmann B. Patterns of Localism in a Changing Global
System. Lessons from the Political Economy of Small Islands: The
Resourcefulness of Jurisdiction [Text]. – 2000. – P.38–55.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

7. Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World
Politics [Text] / A. Hurrell // Review of International Studies. –
1995. – Vol.21. – №4.
8. Van Langenhove L. The EU as a Global Actor and the
Emergence of ‘Third Generation’ Regionalism [Text] / L. Van
Langenhove, A.–N. Costea // UNU–CRIS Occasional Papers. – 2005.

References
1. Abramov Ju. Global’naja regionalizacija: k obosnovaniju
ponjatija [Tekst] / Ju. A. Abramov, V. I. Kujbar’ // Social’no–
gumanitarnye znanija. – 2008. – №1. – 9 s.
2. Globalistika: Jenciklopedija [Tekst] / pod red. I. I. Mazura,
A. N. Chumakov – M.: Raduga, 2003. – 1328 s.
3. Kaljuzhnova N. Region na perekrestke Vostoka i Zapada:
globalizacija i konkurentosposobnost’ [Tekst] / N. Ja. Kaljuzh
nova, K. L. Lidin, M. A. Pivovarova. – M.: TEIS (MGU), 2003. –
359 s.
4. Politicheskaja jenciklopedija: v 2 t. [Tekst]. – M.: Mysl’,
1999. – T.2. – 426 s.
5. Chumakov A. N. Globalizacija. Kontury celostnogo mira
[Tekst] / A. N. Chumakov. – M.: Prospekt, 2011. – 512 s.
6. Bartmann B. Patterns of Localism in a Changing Global
System. Lessons from the Political Economy of Small Islands: The
Resourcefulness of Jurisdiction [Text]. – 2000. – P.38–55.
7. Hurrell A. Explaining the Resurgence of Regionalism in World
Politics [Text] / A. Hurrell // Review of International Studies. –
1995. – Vol.21. – №4.
8. Van Langenhove L. The EU as a Global Actor and the
Emergence of ‘Third Generation’ Regionalism [Text] / L. Van
Langenhove, A.–N. Costea // UNU–CRIS Occasional Papers. – 2005.
Holovko I. К., postgraduate student of International Relations
Department, Oles Нonchar Dnipro National University
(Ukraine, Dnipro), ivan.dnu@gmail.com
Global regionalization processes as a componenet
of globalization processes in a post–bipolar period
The concept of the process «global regionalization» within the today framework
of globalization is determined. The fact that globalization is trying to create a
geopolitical balance through regionalization of international relationsis outlined. It
is defined, that the processes of regionalization of international relations should be
examined in the context of globalization and the global world space is served as a
three–tier structure. It is proved that the modern global world is not limited with the
real geographical space, but it is rather multidimensional. The global regionalization
is found as a result of globalization, which makes it split into macro–regions, to
form a hierarchical global system, consisting of poles, power centers, candidates
for power and regional centers of the global world. It was determined that the
global regionalization is closely linked to the actors needed in shaping the global
world of modern global world hierarchy, taking into account the role of structural
changes.
Keywords: global regionalization, globalization, regionalism, macro–region,
integrational association.
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Субкультура влади «консолідованих»
та «дефектних» демократій:
порівняльний аналіз
Досліджено сутність феномену субкультури влади, який інтерпретується
автором як важливий чинник процесу демократичного транзиту. Провідне
місце у методології дослідження належить порівняльному методу. В якості
кластерів аналізу виступають фундаментальні атрибути політичних культур
суспільств «консолідованої» та «дефектної» демократій. Виявлено, що феномен
субкультури влади виступає в ролі неодмінного компоненту політичної матриці
конкретного суспільства, сформованої в результаті процесів спільнотної
еволюції та актів цілеспрямованого соціального інжинірингу політичних та
інтелектуальних еліт, та визначає специфіку проходження суспільством
демократичних трансформацій.
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Внаслідок проведеного порівняльного аналізу констатована наявність
спільних та відмінних рис субкультури влади політій, що належать до моделей
«консолідованих» та «дефектних» демократій.
Ключові слова: політична культура, політична влада, субкультура
влади, залежність від пройденого шляху, демократизація, авторитарний
реверс.

Поліваріантність шляхів демократичного транзиту
привертає увагу представників різних напрямів сучас
ного суспільствознавства. Протягом останніх десятиліть
оригінальні пояснювальні моделі запропонували пред
ставники політичної науки (Р. Інглгард, А. Мельвіль),
соціології (Дж. Сакс, Ю. Левада), культурології
(К. Негус, В. Голофаст), економічної теорії (Дж. Аррігі,
Г. Дерлугьян) тощо. Триває і вдосконалення аналітич
ного інструментарію транзитологічних студій. Однією з
новацій в цьому процесі слід розглядати використаний
автором статті концепт «субкультура влади».
Метою статті є виявлення впливу субкультури
влади на характер розгортання та результати процесу
демократизації конкретної політії.
Класична політична наука, узагальнюючи всю
багатоманітність національних варіантів демократичних
транзитів, виокремлює, принаймні, дві «ідеал–типових»
моделі таких переходів: перша позначена сталим
поступом від політичної матриці авторитаризму до
культурних атрибутів демократії; друга характеризується
відтворенням специфічного циклу етапів просування
по шляху до норм народоправства із періодичними
реверсами до авторитарних форм режиму. Найбільш
очевидним наслідком реалізації політичного транзиту
за першою моделлю, є формування відносно гомогенної
«соціальної тканини» без фундаментальних ціннісних
суперечностей, що, врешті–решт, визначає зміст та темп
перетворень в інших, «неполітичних» сферах таких
соціумів. Певною фіксацією цього стану є використання
по відношенню до таких суспільств поняття–маркера
«консолідована демократія».
Що ж по відношенню до політичних спільнот,
торуючих свій шлях до народоправства в межах другої
моделі, то хвилі транзиту залишають в них по собі дуже
складний дизайн соціального ландшафту, обумовлюючи
синхронне існування в одному просторово–часовому
континуумі груп та індивідів – носіїв різних (іноді –
принципово) політичних цінностей та поведінкових
стереотипів. Періоди перебування таких спільнот в
точці відносної відповідності стандартам влади народу
позначаються дослідниками поняттям «дефектна демо
кратія» [2].
Узагальнення матеріалу численних досліджень
культурного коду консолідованих демократій дає
можливість виявити принаймні чотири фундаментальні
ознаки їхньої «субкультури влади»:
1. Відкритість. Весь перебіг політичного процесу в
країнах Західної Європи та Північної Америки (а саме в
географічних межах цих регіонів розміщена переважна
більшість країн «консолідованих демократій»), позна
чений поступовим розвитком традицій і структур
парламентаризму, ґрунтованого на практичних навичках
публічного спілкування «влади» з народом.
2. Знання. В усіх спеціалізованих підсистемах
соціумів «лінійної» моделі демократизації протягом
всього періоду Модерну зростала ліквідність знання,
управлінські процеси ставали все більше техно
логічними і, відповідно до цього, галузеві еліти
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комплектувалися за рахунок осіб, які володіли найбільш
цінними в конкретних історичних умовах технологіями
впливу на соціальну матерію.
3. Соціальна відповідальність. Тривала історія
династичних, релігійних і громадянських воєн, народних
повстань та революцій, через які пройшли в різні
періоди своєї історії сучасні політії «консолідованої
демократії», стимулювала їхні правлячі кола до
створення структур соціальної інклюзії (в тому числі
і відкриття шляхів для вертикальної політичної
мобільності).
4. Елітизм. Неупереджений науковий аналіз харак
теру демократичного транзиту країн Західної Європи
та Північної Америки не дає підстав констатувати
досягнення цими політіями стану егалітарного
народоправства. Фіксується певна спадковість традиції
«автономізму» соціуму влади від «плебісцитарної
повсякденності». Зокрема, вчені констатують наявність
специфічних форм хронотопів, в яких простежується
еманація субкультури влади сучасних «консолідованих
демократій»: невеликі європейські містечка (наприклад –
Давос), що виступають площадками взаємодії суб’єктів
влади; замкнуті, «камерні» простори (Даунінг–стріт –
10, Овальний кабінет, Єлисейський палац) тощо [6,
с. 165].
Слід особливо зазначити, що цей атрибут (елітизм)
субкультури влади «консолідованих демократій» врівно
важує перший (відкритість), обумовлюючи специфічний
характер політичної культури політій згаданого типу:
вона одночасно і аматорські–демократична, і аристо
кратично–професійна. Обидва полюси створюють те
«силове поле» культури, яке й утримує різностатусні
елементи в єдиному соціальному організмі.
Звертаючись до емпіричного матеріалу, покликаного
проілюструвати особливості субкультури влади конк
ретних країн «консолідованої демократії», слід
розпочинати зі своєрідного піонера демократичного
транзиту – Великобританії.
Еволюція субкультури влади в цій країні просте
жується, передусім, через основні віхи її політичної
історії: Велика Хартія Вольностей (1215 р.), Англійська
революція сер. ХVII ст., «Славна революція» (1688 р.),
великі ліберальні реформи середини – др. пол.
ХІХ ст. тощо. Варто відзначити, що такий атрибут
субкультури влади «консолідованих демократій», як
відкритість, формувався в Британії еволюційно, шляхом
різноманітних реформ (в тому числі – і електоральних).
Британська субкультура влади, так само, як і
будь яка інша, реалізована в модерному соціумі, – це
завжди конкуренція групових інтересів, втілених в
парламентському процесі. Під час останнього припус
тимими явищами є: відмова депутатів підтримувати
окремі законопроекти, навмисне затягування часу,
відведеного на слухання конкретного закону (т.зв.
«флібустьєрство») і, навіть, відверті «повстання» проти
власного уряду. Зазвичай підтримку для проходження
законопроекту вдається знайти, а «повстання» при
душити завдяки роботі партійних організаторів
(«хлистів»), які активно вдаються як до стимулювання
потрібної поведінки своїх колег, так і до дисциплінарних
заходів. З метою впровадження останніх, у 1996 р.
було засновано «Комітет з норм та привілеїв». До
складу комітету входять 11 депутатів, а головуючим
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є найстаріший «задньоскамєєчник» від опозиції
(представник «простих» депутатів, які не мають право
виступати з трибуни). Комітет опікується поведінкою
депутатів та співробітничає з парламентським уповно
важеним з норм, беручи до уваги його доповіді
про скарги на депутатів. Згаданий комітет може, в
окремих випадках, тимчасово позбавити порушників
парламентської дисципліни повноважень депутата [1,
с. 67, 253, 323].
Процес політичного транзиту (в тому числі боротьба
авторитарних та демократичних традицій) добре
простежується і на прикладі інституційної еволюції
партій Великобританії. Зокрема, як зазначає П. Веб,
починаючи з 1830–х рр. і до початку ХХ століття
Ліберальна партія мала в основі своєї політичної
програми віру в раціональність та прогресизм, цінності
індивідуалізму, робила акцент на правах людини.
Поряд із цим, саме керівництво Ліберальної партії
(Дж. Чемберлен) створило у 1878 р. «Асоціацію» –
«кокус», який заявив про себе як впливова сила, яка,
задля укріплення контролю за партією і власного
престижу, не рахуватиметься з традиціями і може
припинити кар’єру навіть досить авторитетних
політичних діячів. Лише після втрати своїх політичних
позицій, яка відбулася, в тому числі, і внаслідок тво
рення згаданої вище «політичної машини», Ліберальна
партія вдалася до процедур демократизації. На сьогодні
принципи її функціонування максимально децентра
лізовані та прозорі [10].
Шляхом демократизації пройшла і Консервативна
партія Великобританії. Починаючи як структура, що
відстоювала інтереси аристократії та великого капіталу,
сьогодні вона є своєрідною коаліцією ідеологічних груп
(центристів, прогресистів та правих консерваторів),
кожна з яких, у свою чергу, теж гетерогенна [8].
Про складні перипетії політичного транзиту свідчить
і інституційна історія Лейбористської партії. Не
зважаючи на те, що була вона утворена як структура,
що покликана захищати інтереси робочого класу,
Лейбористська партія теж мала свій «кокус». В її
випадку це був союз парламентської еліти та лідерів
великих тред–юніонів, який монопольно визначав
політику партії аж до 1987 р. Лише після серйозної
внутрішньопартійної боротьби активістам вдалося
послабити монополію босів [9].
Другою великою політією, яка дає приклад
успішного демократичного транзиту, є, безперечно,
США. Звернення до аналізу політичної традиції
американського соціуму влади дає підстави сформувати
гіпотезу про те, що модель демократії, реалізована в
цій країні, більш наближена до «афінської», ніж до
«руссоїстської» парадигм народоправства.
Своєрідним
засобом
для
проникнення
до
внутрішнього коду американської субкультури влади
виступає звернення до історичних витоків місцевої
політичної
традиції.
Надзвичайно
корисним
в
цьому сенсі є те, як саме американські дослідники
характеризують ціннісний бекграунд своєї політії. Так,
Р. Хофстедтер зазначає, що американська політична
традиція характеризується глибокою амбівалентністю
своїх ціннісних настанов, визначених специфікою
світогляду засновників. «Батьки–засновники» виступали
відвертими апологетами прав і свобод «абстрактної»
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людини і відвертими антагоністами прямих форм
політичної активності народних мас. Прямим наслідком
таких поглядів стала модель «збалансованого уряду»,
втілена в Конституції США, що закріплює три
принципи: 1. Перевага федерального уряду в підтримці
порядку проти народного повстання чи «диктату
більшості»; 2. Представницька демократія, яка, завдяки
корпусу депутатів, амортизувала нестабільність безпо
середніх форм народного волевиявлення; 3. Взаємні
обмеження аристократичної та демократичної складових
американського політикуму, кожна з яких отримувала по
своїй «палаті» (Сенат та Конгрес відповідно) [8, p. 12].
Глибоко прихована елітарність американського
«геному влади» проявляється і в специфічній інтер
претації політичним класом співвідношення свободи
та демократії. Попри те, що сучасний американський
фольклор наголошує на тому, що демократія та
свобода майже ідентичні, «Батьки–засновники» були
глибоко переконанні в тому, що свобода знаходиться
під загрозою демократії. В їхньому розумінні свобода
була пов’язана не з демократією, а з власністю!
Цей аспект складної етико–філософської системи
фундаторів політії був добре асимільований свідомістю
не лише правлячого класу США, але й широких верств
населення. Завдяки такому суспільному консенсусу
навколо засадничих цінностей, американська спільнота
отримала значний ресурс для стабілізації власного
розвитку. Навіть напруженіша політична боротьба
тут завжди обмежується «горизонтом» власності та
підприємництва [8, p. 12].
Характеризуючи субкультуру влади США, не
можна оминути увагою такі її важливі атрибути, як
ретроспективність та релігійність. Важливими еле
ментами американської субкультури влади, поширеними
на всіх «поверхах» соціальної системи, є: спадковість,
наслідування цінностям «батьків» (як канонізованих
«Пілігримів» та «Засновників», так і звичайних голів
сімейств), бажання виконувати громадянський обов’язок
(Call of Duty) та каяття (бажано – публічне) в гріхах, як
демонстрація усвідомлення недосконалості людської
природи.
Специфіка
американської
субкультури
влади
визначається й вагомою роллю конкретної особи у
політичному процесі, яка виразно проявлялася протягом
всієї історії цієї політії навіть попри високий ступінь
інституціоналізації системи публічного менеджменту,
створеної на підставі концепції «збалансованого уряду».
Постаючи як своєрідні «продукти» системи політичної
соціалізації, американські Президенти втілювали в своїй
діяльності згадані вище культурні атрибути «консо
лідованої демократії»: відкритість, опору на знання,
соціальну відповідальність, елітизм.
Визначена в назві статті мета – порівняння
субкультур влади «консолідованих» та «дефектних»
демократій – реалізується завдяки зверненню до аналізу
специфіки владних відносин в російському суспільстві.
Слід окремо зауважити стосовно того, що визначення
цієї політії в якості «дефектної демократії» має, багато
в чому, оціночний характер та відображає специфіку
«західноцентричного» погляду на світ. Поряд із цим,
використання російського «матеріалу» є безумовно
коректним, адже відображає принципово інший шлях
еволюції політичної матриці великої людської спільноти,
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яка і сьогодні визначає траєкторії владних відносин в
Російській Федерації.
Добре відома теза прихильників неоінститу
ціоналізму про залежність людських колективів від
«пройденого шляху» рельєфно проявляється на прикладі
історичної спадщини та сьогодення Росії [3]. З точки
зору автора статті, в тлумаченні надзвичайно складної
природи субкультури влади цієї країни доцільно взяти
за основу концепції, запропоновані В. Пастуховим
та В. Сєргєєвим [4; 5]. Сутність цих пояснювальних
систем, які добре кореспондуються одна з одною,
полягає в інтерпретації тих шляхів, якими відбувалося
формування ціннісних кодів «влади» та «суспільства»
аж доти, поки вони не поєдналися в комплексну
політичну матрицю. Дослідники розповідають про
боротьбу культурних (курсив мій – Г. Грабіна), а не
соціальних класів, кожен з яких ґрунтувався на своїх
переконаннях про «належне» в сфері політичних
відносин. Суттєві відмінності в культурних кодах
основних контрагентів соціальної інтеракції були
закладені ще в період раннього Середньовіччя,
внаслідок узурпації влади в Давньоруській державі
представниками іноетнічних (не слов’янських) кланів
аристократії. І якщо нативістський культурний код
слов’янського суспільства базувався переважно на
імперативі служіння общині, то представники норман
ської еліти були носіями індивідуалістичних ціннісних
настанов. Відтак, вся історія становлення російської
політичної традиції – це боротьба суб’єкта влади за
власну емансипацію від патріархального світу за право
впроваджувати свою волю незалежно від традицій
общини [4, с. 107].
Різна етіологія еліти та народу систематично дава
лася взнаки, набуваючи іноді екстремальних проявів:
феномен самозванства, ескапізм старовірів, селянські
повстання С. Разіна та Є. Пугачова. Аби компенсувати
дуалізм російської цивілізаційної матриці, політичній
еліті довелося вжити рішучих заходів, які передбачали
як інституційне будівництво (централізована держава)
і репресії (на кшталт каральної операції Івана IV
проти Новгородської республіки), так і специфічну
культурну політику. Останній слід віддати перевагу,
з огляду на ті наслідки, які вона породила. Йдеться,
окрім іншого, про ідею та ритуал «миропомазання»
царя, завдяки якому нарешті відбулася інкорпорація
«індивідуалістичної» держави до структури традиційної
свідомості російських народних мас. Від того часу
влада (і, безумовно, еліта, що сконцентрувала її в своїх
руках) стала сприйматися суспільством як «справжня».
Це «вручення себе до влади» через посередництво
церкви породило суспільно–політичну «симфонію» –
різновид вертикального договору: держава в особі
«справжнього» монарха перетворювалася на єдиного
гаранта культурної цілісності народу та його розвитку, а
«тяглове населення» відмовлялося в масі своїй від будь–
якої переговорної сили, в обмін на збереження бажаного
status quo, яке згодом було оформлене за допомогою
концепту «порядок» [5, с. 19].
Безпосереднім
наслідком
вказаної
культурної
інновації (перетворення держави на центральний та
самодостатній елемент російської субкультури влади)
стала ситуація, за якою для російської політичної
традиції феномен «не правлячої еліти» став справжнім
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оксюмороном: якщо еліта не контролює владні
інституції – в очах народу вона не є елітою [4, с. 111].
Згадана концепція «симфонії» влади та народу
обумовила значні патерналістські тенденції в сфері
«духовного виробництва» російського суспільства.
Претендуючи на істину в останній інстанції, на
особливу, виключну правоту своїх поглядів та таку ж
саму виключну легітимність, влада в Росії завжди брала
під свій контроль та опіку сферу гуманітарної культури.
Тому специфіку існування російської субкультури влади
в хронології середнього та зрілого Модерну доцільно
описувати, в тому числі, і через взаємовідносини
«людини влади» та «людини мистецтва»: Микола І
та М. Гоголь (як варіант – О. Пушкін), Й. Сталін
та М. Шолохов (як варіант – М. Булгаков). Плідні
взаємовідносини державця та митця підкріплювали
політико–центричний світогляд спільноти, стимулювали
підлеглих до усвідомлення природності обов’язків
громадян перед державою/державцем, яка/який є
уособленням піклування та інстанцією вироблення
життєвий сенсів та цінностей.
Але, навіть така інтенсивна культурна політика не
могла в повному обсязі компенсувати дуалізм політичної
матриці суспільства. Ця переобтяженість політичної
культури країни метафізикою колективу та держави
породжувала та породжує бінарні, генетично споріднені
інтенції: реформізм та традиціоналізм, атеїзм і релігійні
пошуки. Теорія констатує, що суспільний організм,
який має своїм інтегратором кентавричну політичну
культуру, схильний до періодичних «зривів», коли
згадані бінарні опозиції актуалізуються, а їхня взаємодія
набуває відверто кризового характеру. В російських
реаліях лише в періоди такої системної флуктуації у
контрагента правлячої еліти – народу – з’являвся шанс
повернути собі політичну суб’єктність. Найвідомішою
з таких спроб історичного реваншу була, безперечно,
революція 1917 р., просякнута націоналізмом у
двох його версіях – ліберальної (у конституційних
демократів) та общинної – у більшовиків. Саме останні,
поєднавши в своїй діяльності цінності реформізму та
патріархальності, забезпечили консервативну адап
тацію соціальної системи та, попри свої офіційні
декларації, зумовили успадкування основних культурних
паттернів «російської влади» новими поколіннями
[4, с. 114].
Переживши тривалий «радянський експеримент»,
російське суспільство наприкінці 1980–х рр. являло
собою своєрідний культурний мікст, в якому в різних
пропорціях були представлені традиційні, модер
ністські і, навіть, постмодерністські цінності. Все це
було безпосереднім наслідком циклів модернізаційних
впливів та традиціоналістських реверсів, які дефор
мували одні елементи та шари культурної матриці
цієї країни та залишали незмінними інші. З певним
узагальненням, можна констатувати, що згадана вже
бінарність російської політичної матриці кодувалася
наступними формулами: «свобода – рівність –
братерство» (поверховий рівень колективної свідомості
та практики), «православ’я – самодержавство –
народність» (глибинний рівень культурного колектив
ного коду). Центральним елементом, що виконував
роль провідника між цими двома рівнями політичної
матриці, залишалася влада, яка, як і в попередні
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періоди, сприймалася росіянами як символічно
легітимна та виправдана. Прийняття цієї (безумовно
дискусійної) тези дає можливість зрозуміти, чому
найбільш велика політія Східної Європи так легко
увійшла до «третьої хвилі» демократизації і так швидко
(в історичному вимірі) вдалася до авторитарного
реверсу.
Висновки. Порівняльний аналіз специфіки субкуль
тур влади в «консолідованих» та «дефектних» демо
кратіях, здійснений в статті, дає можливість зробити
наступні висновки:
1. І в субкультурі влади «консолідованих» демо
кратій, і в її полярному інваріанті однаково поціно
вується знання, як вміння певних осіб здійснювати
цілеспрямований вплив на матерію (природну та
соціальну). Однак використовується це знання для
вирішення принципово відмінних завдань. В першому
випадку, йдеться про підвищення ефективності процесу
політичного менеджменту на принципах його раціо
налізації. У другому випадку, знання використовується
представниками владного соціуму для творення
певної «ідеократичної Матриці», яка посуває на задній
план раціональні елементи тандему «панування –
підкорення», заміщуючи їх ірраціональними елементами
на зразок віри.
2. Субкультура влади в країнах «консолідованої
демократії» має певну «автономність» у відносинах з
громадянами, оформлену різноманітними варіантами
суспільного договору. У випадку з такою «дефектною»
демократією, як Росія, правляча еліта та народ, навпаки,
пов’язані напів–сакральною «симфонією», яка ставить
під сумнів ідею приватності та стверджує холістську
природу влади як такої.
3. Субкультури влади двох кластерів порівняння
мають подвійну структуру, яка, в свою чергу, виразно
підтверджує відмінність їхньої етіології. В першому
випадку слід, радше, говорити про амбівалентність
субкультури влади (одночасно аматорсько–демократична
і аристократично–професійна). У другому випадку –
перед нами класична кентаврична структура, укладена
модерними та традиціоналістськими елементами з
переважанням останніх.
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The subculture of the power of «consolidated»
and «defective» democracies: a comparative analysis
The article researches the nature of the phenomenon of subculture of power,
which is interpreted by the author as an important factor in the process of democratic
transition. The leading role in the research methodology belongs to the comparative
method. Fundamental attributes of political cultures of societies of «consolidated»
and «defective» democracies serve as analysis clusters. It has been found that the
phenomenon of subculture of power acts as an indispensable component of the
political matrix of a particular society, formed as a result of the processes of evolution
and communal acts of deliberate social engineering of political and intellectual elites,
and determines the specific passage of democratic transformations by the society.
As a result of conducted comparative analysis, the existence of common and
distinctive features of subculture of polity power has been stated that belong to the
models of «consolidated» and «defective» democracies.
Keywords: political culture, political power, power of subculture, dependence on
the way made, democratization, authoritarian reversal.
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Державна інформаційна політика
в умовах модернізації політичної системи
сучасної України
Розглянуто особливості формування та реалізації державної
інформаційної політики в умовах модернізації політичної системи сучасної
України. Проаналізовано динаміку розвитку державної інформаційної політики
за останні три роки, а також досвід формування інформаційної політики в
розвинутих демократичних країнах.
Ключові слова: державна інформаційна політика, політична система,
модернізація політичної системи, інформація, доступ до інформації.
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Світовий політичний досвід свідчить про те, що
ефективний розвиток політичної системи держави
неможливий без реалізації системних підходів в
сфері державної інформаційної політики. На сьогодні
інформація є стратегічним ресурсом, ефективне вико
ристання якого є критерієм розвитку політичної,
економічної та соціально–культурної сфері в державі.
Саме тому основним завданням державної інфор
маційної політики є надати змогу владі акумулювати
соціально–політичну інформацію в суспільстві і вико
ристовувати її в інформаційному просторі країни задля
побудови демократичного суспільства.
На сьогодні існує ряд проблем щодо проведення
інформаційної політики в Україні. Аналіз досвіду
розвинутих країн дозволяє виділити пріоритетні
напрямки роботи в інформаційній сфері. Розвиток
державної інформаційної політики є вкрай важливим
напрямом для демократизації нашої держави, що і
обумовлює актуальність нашого дослідження.
Питанням державної інформаційної політики присвя
чені дослідження вітчизняних науковців В. Дрешпака,
О. Дубаса, Г. Несвіт, Ю. Нестеряка, Г. Почепцова,
О. Сосніна, О. Старіша, А. Чічановського.
Дослідженням політичної системи та ролі політичної
комунікації в виконанні її функцій займалися відомі
українські та закордоні науковці такі як, Г. Алмонд,
Р. Далтон, М. Дмиренко, І. Курас, Ю. Нисневич,
А. Романюк.
Досвід демократичних розвинутих країн в форму
ванні державної інформаційної політики вивчали такі
науковці як, А. Баровська, Н. Васильєва, В. Гурковський,
Є. Макаренко, С. Чукут.
В Україні питання формування державної інформа
ційної політики в останні роки привертає все більшу
увагу політологів.
Мета дослідження полягає в аналізі сучасного стану
державної інформаційної політики, виявлення проблем
на шляху формування та реалізації нових завдань в
сфері інформаційних відносин влади і суспільства в
умовах модернізації політичної системи України.
Взаємодія влади і суспільства в умовах оновлення
політичної системи неможлива без ефективної
державної інформаційної політики. Демократичні пере
творення в політичній системі відбуваються за рахунок
впровадження демократичних цінностей в суспільне
життя країни, дотримання законів, ефективної роботи
владних установ. Інформація в цих процесах відіграє
важливу роль. Як зауважує Г. Алмонд, «Політичні
системи формуються під впливом внутрішнього і
міжнародного оточення і в свою чергу формують його»
[1, с. 123]. Вплив оточення на систему здійснюється
через отримання інформації і реакцію на неї. Своєчас
ність реагування і ефективність дій влади щодо
вирішення проблеми залежить в значній мірі від
повноти та правдивості інформації.
Останні роки державна інформаційна політика
отримала новий імпульс розвитку в результаті демо
кратичних перетворень, які відбувалися в країні.
Влада ставить завдання щодо формування ефектив
ної державної інформаційної політики, яка орієнтована
на: вдосконалення інституціонального механізму в
сфері державної інформаційної політики; підвищення
рівня якості відносин між владою та суспільством в
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інформаційному просторі; вдосконалення нормативно–
правового регулювання в інформаційній сфері.
Як зазначає в своїй роботі Г. Несвіт, «…увага
приділяється формуванню демократично орієнтованої
масової свідомості, становленню галузі інформацій
них послуг, розширенню правового поля регулювання
суспільних відносин, у тому числі пов’язаних з одер
жанням, поширенням і використанням інформації»
[6, с. 9].
В Україні формування нової інформаційної
політики відбувається в умовах модернізації політичної
системи, що супроводжується системними змінами
в інформаційному просторі країни та становленням
нового медіа ринку. Стара система контролю влади в
інформаційній сфері, партійний та державний контроль
над засобами масової інформації, та застосування
цензури в пресі, стали не ефективними. Нова модель
ринкових відносин внесла зміни в відношення
між владою та ЗМІ, які ґрунтуються на принципах
демократії. Як зазначає В. Дрешпак, аналізуючи
історію розвитку державної політики у сфері ЗМІ на
території України, практично протягом усіх періодів,
ЗМІ були для влади, передусім, засобом пропаганди,
вони не вважалися самостійним гравцем політики, були
підзвітні й підконтрольні владі [3, с. 10]. Модернізація
політичної системи держави позначилася і на засобах
масової інформації. В сучасних умовах вільного доступу
до інформації, коли суспільство стало відчувати себе
активним політичних гравцем, інформаційна політика
значно змінилася. О. Трухачов, наголошує на тому,
що «завдяки новітнім технологіям та трансформації
політичної системи медіа–ресурси фактично перетво
рюються у самостійній фактор політики» [10, с. 1].
Ю. Нисневич вважає, що «Для людей і суспільства
в цілому принципово важливо не стільки свобода
і незалежність кожного конкретного ЗМІ, скільки
наявність безлічі різних ЗМІ як альтернативних джерел
інформації та можливості вільно висловити в них весь
спектр думок і оцінок» [7, с. 20]. В цьому і полягає
смисл свободи слова в ЗМІ та свободи доступу до
інформації. Громадянин проаналізувавши інформацію
різних ЗМІ може дати більш об’єктивну оцінку подій в
державі. Плюралізм поглядів, що характеризує сучасну
політичну систему як демократичну.
В період модернізації політичної системи, багато
уваги приділяється законодавчій базі держави з метою
удосконалення правової системи. Так, основним
заходом в напрямку демократизації українського
суспільства є прийняття відповідних Законів, щодо
удосконалення інформаційної політики: «Про доступ
до публічної інформації»; «Про інформацію»; «Про
систему іномовлення України» (проект); «Про захист
персональних даних»; «Про основи національної
безпеки України»; «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015
роки»; «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні»; «Про інформаційні агентства»;
«Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації»; «Про телебачення і
радіомовлення»; «Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів»,
та ін. Також, Указ Президента України «Про додаткові
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заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади».
Таким чином, Україна отримала законодавство, яке
відповідає всім європейським вимогам та орієнтоване на
демократичні цінності, які впроваджені в Конституціях
провідних країн. Існування законів в суспільстві не
робить його автоматично демократичним, а дотримання
законів як владою, так і суспільством.
Аналіз досвіду розвинутих демократичних країн
дозволяє виділити пріоритетні напрямки роботи в інфор
маційній сфері.
Провідні країни світу ще в двадцятому столітті
сформували концепції формування державної інфор
маційної політики. Американські політичні лідери
одні з перших усвідомили, що за інформаційними
технологіями майбутнє. Від їх використанні в сфері
політики в значній мірі залежить як благополуччя
громадян, так і розвиток держави. Це обумовлено
тим, що нові технології дають можливість швидше
дізнаватися про запити, потреби громадян, з одного
боку, та про рішення влади, яка реагує на ці запити,
з іншого боку. В США у 1993 р. була прийнята
концепція національної інформаційної інфраструктури.
В основу цієї концепції лягли пріоритетні завдання
розвитку інформаційної політики Сполучених Штатів
Америки. В концепції наголошується, що переваги
національної інформаційної інфраструктури нації
величезні; розвинена інформаційна інфраструктура
дозволить фірмам США конкурувати і перемагати в
світовій економіці, створюючи хороші робочі місця для
американського народу і економічного зростання для
нації» [13, с. 1].
В Україні довгий час були прогалини щодо
формування державної інформаційної політики. Це
результат розриву в розвитку інформаційної інфра
структури України та провідних країн світу. Було
відставання в використанні сучасних інформаційних
технологій у всіх сферах життя, в тому числі і в полі
тичній сфері. Тільки на початку 2000–х років проблема
входження України в «інформаційне суспільство» почала
вирішуватися. Зокрема, в 2004 році була прийнята
«Концепція національної інформаційної політики». В ній
зазначається, що метою Концепції є визначення шляхів
для створення правових, технологічних, економічних і
організаційних умов формування в Україні розвинутого
інформаційного суспільства [4, с. 1].
С. Чукут зазначає, що основними напрямами
сучасної інформаційної політики уряду США є: елект
ронна торгівля (конкурсні електронні торги); сприяння
доступу населення до урядової та адміністративної
інформації; впровадження електронного уряду; регулю
вання й підтримка розвитку інформаційно–комуніка
ційних технологій; забезпечення безпеки використання
інформаційно–комунікаційних технологій; застосування
інформаційно–комунікаційних технологій у державних
установах; захист персональних даних; соціальні
аспекти використання інформаційно–комунікаційних
технологій; надання різноманітних електронних послуг
(зокрема, одержання офіційних документів через
урядові вебсайти, сплата податків, надання статистичної
інформації про роботу державного апарату населенню
тощо) [8, с. 412]. Україна також робить важливі кроки в
формуванні сучасної інформаційної політики.
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На сьогодні одне з невирішених питань, яке
заважає швидко побудувати в Україні «інформаційне
суспільство», є питання впровадження електронного
уряду. На думку С. Чукут, електронний уряд – це
не просто система надання державою та її органами
послуг (у тому числі й відповідної інформації) грома
дянам на основі їх активної взаємодії за допомогою
сучасних інформаційних і комунікаційних технологій,
а й передусім модернізація самого процесу державного
управління відповідно до нових умов суспільного
розвитку [8, с. 398]. Основними перевагами впровад
ження цього проекту є: ефективність праці чиновників;
подолання корупції через прозорість; вільний доступу
громадян до інформації; економічність (зменшення
витрат на працівників, які займаються рутиною, їх
перекваліфікація і задіяння в інших сферах). Основними
загрозами впровадження електронних послуг є конфі
денційність особистих даних та кібербезпека. Ці
питання мають вирішення через прийняття відповідних
законопроектів.
Зокрема був розроблений портал IGov. Цей портал
створено волонтерською командою в рамках боротьби з
корупцією в Україні та вдосконалення бізнес–процесів
в наших державних органах [12, с. 1]. На ньому зібрані
послуги, що надаються державними органами через
Інтернет громадянам та бізнесу. На жаль, цей проект
не є урядовою програмою, адже це перспективний
напрямок реалізації державної інформаційної політики.
Інша програма «Prozorro» публічні закупівлі була
створена на базі бюрократичного ДП «Зовнішторгвидав
України» з довгим шлейфом корупційних скандалів,
але не зважаючи на це перетворилася на ефективну
організацію, яка є надійною основою реформи публіч
них закупівель [9, с. 1]. На сьогодні портал ще
реформується, але у перспективі ДП «Прозорро» має
перетворитися на успішну ІТ компанію, яка займається
розробкою та впровадженням інноваційних продуктів
всередині країни.
Ці системи зроблять державні послуги більш
доступнішими для населення, допоможуть уникнути
бюрократичні перешкоди, здатні запобігати корупції.
В той же час постає питання, що робити тій часті
населення, яка не має доступу до Інтернету, або з
об’єктивних причин не вміє користуватися Інтернетом.
В 1990–х роках перед владою стояло завдання
формування інформаційної грамотності. В той час
більшість населення України не мали можливості
користуватися персональними комп’ютерами, Інтер
нетом. Нині ситуація суттєво змінилася. В школах
створені комп’ютерні класи з доступом до мережі
Інтернет. Таким чином держава намагається впровадити
інформаційні технології в повсякденне життя з шкільних
років. Але цього замало, оскільки сьогодні люди
середнього і старшого віку повинні вміти користуватися
цими технологіями для отримання послуг, які надаються
державними органами в електронному вигляді.
Завдяки урядовим програмам Естонією досягнуті
позитивні результати, в навчанні населення комп’ю
терній грамотності. Ці програми почали діяти з кінця
1990–х років. Значну увагу було приділено комп’ютерній
освіченості громадян, особливо в сільській місцевості. В
бюлетені «Е–Естонія» було розкрито основні напрямки
дії влади, щодо впровадження інформаційних технологій
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в повсякденне життя естонців, так у 1997 році було
прийнято рішення про оснащення шкіл сучасними
комп’ютерами та Інтернетом. Була ініційована програма
«Стрибок тигра». Мета цієї програми полягала в
підготовці школярів до тих можливостей, які можуть
надати комп’ютери і новітні інтернет–технології. Також
була впроваджена програма «Дивись на світ». Її мета
ознайомити з основами інформаційного суспільства
ті верстви населення, які в силу вікових або інших
причин не мають можливості зробити це самостійно.
Ці програми реалізуються і нині [11, с. 2]. Це робить
актуальною «освіту на протязі всього життя». В Україні
існує також потреба розширення мережі курсів по
інформатиці для людей старшого покоління. Участь
всіх верств населення в обговоренні політичних рішень,
має бути узгоджено владою в питаннях комунікації з
суспільством.
В останні роки ця проблема набула актуальності,
завжди з приходом до влади тієї чи іншої політичної
сили змінювався вектор державної інформаційної
політики щодо комунікації між владою та громадсь
кістю.
У вирішені питання інституційного забезпечення
комунікативної політики в Україні, можна використати ті
ж методи, що і Нідерланди, які на сьогодні є однією з
провідних держав в сфері інформаційно–комунікативних
відносин між владою і суспільством. А. Баровська
наголошує, що в Нідерландах зберігається високий
рівень полемічної культури, відкрите обговорення
регіональних і глобальних проблем з метою з’ясування
реального стану справ, різних інтересів і способів їх
можливого узгодження [2, с. 168]. Також вона відмічає,
Голландці надають перевагу прийняттю рішень на
основі консенсусу та компромісу. Наразі політика
відкритості для сучасного українського суспільства,
є вагомим чинником демократичних перетворень.
На сьогодні інституційне забезпечення державної
комунікативної політики Нідерландів на центральному
рівні – це 4 структури, різні за своїм статусом і
функціональними завданнями [2, с. 174].
Політична криза 2013–2014 рр. змусила нинішню
владу використати інституційний підхід щодо форму
вання комунікативної політики в українському
суспільстві. В 2014 році з’явилося Міністерство
інформаційної політики (МІП) України. Ключові
завдання МІП це: розробка стратегії інформаційної
політики України та концепції інформаційної безпеки
держави; координація органів влади в питаннях
комунікації та поширення інформації, та інше [5, с. 1].
Сучасний досвід Нідерландів, як країни, що формує
принципи відкритості та механізми впровадження
ефективної інформаційної політики, є актуальним для
МІП України.
Таким чином, формування нової державної
інформаційної політики згідно з вимогами сучасних
світових тенденцій є для України незворотнім
процесом, а комунікація між державою та суспільством
є однією з ознак демократичності політичної системи.
Використання досвіду провідних країн світу є
актуальним для України задля подолання політичної,
економічної та соціальної кризи в суспільстві.
Висновки. Саме нова державна інформаційна
політика формує підходи що до вдосконалення
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політичної системи та побудови сучасного демо
кратичного суспільства. Отже, очевидно, що позиція
держави в відносинах з державними та підконтрольними
владі ЗМІ давала можливість в повній мірі формувати
громадську думку і конкурувати з приватними засобами
масової інформації. Різноманітність ЗМІ та доступ
до інформації роблять громадянське суспільство рів
ноправним гравцем в формуванні суспільної думки
в країні.
Здійснений аналіз змін законодавчої бази країни
в інформаційній сфері дозволяє зробити наступний
висновок – на сьогодні зроблено багато в напрямку
удосконалення правової бази нової інформаційної
політики, але цього замало для суттєвого підвищення її
результативності.
Розробляючи шляхи удосконалення інформаційної
політики України варто враховувати досвід розвинутих
демократичних країн. Це дасть змогу владі продовжити
реформування політичної системи України. Аналіз
показав, що певний досвід передових країн в сфері
інформаційної політики можна застосувати в рамках
Української держави. Різноманітні концепції інформа
ційної політики провідних країн світу, особливості їх
формування та шляхи реалізації цих концепцій заслуго
вують на увагу.
Наукову цінність для українського суспільства
представляють дослідження напрямків удосконалення
державної інформаційної політики в період реформу
вання політичної системи.
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Governmental informational politics in the conditions
of modernization of the political system
of the modern Ukraine
In the following article peculiarities of the formation and realization of the
governmental informational politics in the conditions of modernization of the political
system of the modern Ukraine are discussed. The dynamics of the development of
the governmental informational politics during the past 3 years and the experience
of the formation of the informational politics in the developed democratic countries
were analyzed.
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Досвід впровадження бюджету участі
як інструменту партисипаторної демократії
у Франції
Розглянуто передумови розширення участі громадян у прийнятті рішень у
Франції, зумовлені дистанціюванням держави від громадянського суспільства,
домінуванням ідей республіканізму та централізованої держави. Протягом
майже чотирьох десятиліть (1960–1980–ті роки) участь громадян набула
радше форми місцевих ініціатив або ж була винятково політичним принципом
без жодних правових механізмів його реалізації. Визначено роль, яку відіграли
децентралізаційна реформа та політичні партії у поширенні ідей демократії
участі та підведено основні підсумки використання найбільш популярних
інструментів залучення мешканців до вирішення місцевих проблем. На прикладі
діяльності рад сусідства визначено особливості французького підходу залучення
громадян до прийняття рішень.
Ключові слова: бюджет участі, демократія, місцеве самоврядування,
децентралізація, регіон.

Ідея залучення максимальної кількості громадян
до політики і процесу прийняття рішень набуває
дедалі більшої популярності як у старих, так і молодих
демократіях. Вона може набувати форми бюджету
участі – практики залучення мешканців до дискусії
щодо фінансування певних ініціатив з бюджету
органу місцевого самоврядування, яка вперше була
реалізована у бразильському місті Порту–Алегрі у
1989 році. В Європі протягом 2005–2012 років кількість
експериментів із впровадженням бюджету участі (БУ)
зросла з 55 до більше 1300, в яких беруть участь більше
8 млн. громадян ЄС.
Однак кожна країна з огляду на політичні традиції
та інституційні рамки пройшла власний шлях до
впровадження подібних ініціатив, які не завжди дали
бажаний результат, прикладом чого є Франція.
Характерними для політичної культури Франції є
ідея про дистанціювання держави від громадянського
суспільства, при цьому саме держава займає домінуючу
позицію, та уявлення про неподільність державного
суверенітету. Ще з часів феодалізму держава почала
поширювати свій вплив на громадянське суспільство та
ринок. Результатом стало створення однієї з найбільш
централізованих державних систем у Європі, яка
окремими дослідниками навіть розглядалася в якості
ідеального типу. На чолі держави стоїть обраний на
прямих і загальних виборах президент, який уособлює
основну рушійну силу політичної системи. Виходячи
з положень ідеології республіканізму, централізована
держава у Франції є виразником спільних інтересів,
так званого l’intérêt générale, завдяки чому вона
стоїть над суспільством: лише обрані представ
ники, а не пересічні громадяни, можуть виступати
від імені держави та представляти цей спільний
інтерес.
У рамках цієї державницької парадигми не тільки
громадяни мають дуже обмежені можливості для
висування легітимних вимог, а й органи регіонального
і місцевого самоврядування також перебувають під
сильним контролем з боку держави. Тим не менше,
ситуація із місцевим самоврядуванням у Франції значно
покращилася протягом останніх десятиліть, починаючи з
прийняття першого пакету децентралізаційних законів у
1982 році.
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Зазначимо, що ще з часів Французької революції
завжди існувала певна «напруга між, з одного боку,
«єдиною і неподільною республікою», яка не могла
толерувати будь–яких конкурентів на субрегіональному
рівні, та вимогами субнаціональної та децентралізованої
автономії, з іншого» [6, р. 40].
З прийняттям законів про децентралізацію органи
управління на всіх рівнях адміністративно–терито
ріального устрою отримали більше ресурсів та
повноважень. Так, муніципалітетам було передано право
приймати рішення у таких сферах як міське планування,
культура та початкова освіта [1, р. 14–15]. Починаючи з
1990–х років збільшилася кількість муніципалітетів, які
взаємодіяли між собою у рамках міжмуніципального
співробітництва, яких на сьогодні налічується близько
40 тисяч.
Незважаючи на те, що регіони Франції були
створені ще у 1972 році як публічні інститути,
статус територіальної громади вони отримали лише
з прийняттям першого закону про децентралізацію у
1982 році. Цей закон набув чинності у 1986 році, коли
вперше були сформовані ради регіонів за результатами
прямих і загальних виборів. У результаті регіони є
територіальними одиницями з повноваженнями щодо
вирішення питань економічного розвиту, використання
земель, середньої освіти, професійного навчання, куль
тури та охорони здоров’я.
Ідея регіонів походить ще з часів «старого режиму»,
коли провінції відображали сильну культурну та
історичну однорідність країни. Після революції
прихильники монархії переважно підтримували її, однак
з кінця ХІХ ст. її вплив зменшувався на тлі зростання
популярності республіканізму. Відродження ідеї регіонів
у ХХ ст. відбулося переважно у зв’язку з наростанням
управлінським проблем та усвідомленням того, що
адміністративні органи департаментів не можуть з ними
впоратися.
Децентралізаційна політика також сприяла зрос
танню ролі політичних партій на рівні департаментів
та регіонів. Однак загалом їх роль та впливовість у
рамках політичної системи залишалася дуже обмеженою
і значно меншою, ніж, наприклад, у Німеччині.
Лише після створення П’ятої республіки політичні
партії отримали конституційний статус у Франції,
однак ст. 4 Конституції зводить їх роль до сприяння
висловленню думок у ході виборів. Загалом партії
мають обмежений вплив на формування уряду, вибір
політичної та управлінської еліти, на формулювання та
реалізацію державної політики. Більше того, політична
система традиційно характеризується фрагментацією
політичних партій.
Слід зазначити, що децентралізаційні реформи
призвели до певних змін в ідеологічних засадах
діяльності П’ятої республіки. Однією з найбільш
видимих ознак стало те, що тепер відносини між
державою і суспільством характеризуються не так
ідеєю відстані, скільки близькості і дедалі більшого
акцентування уваги на участі громадян у політичних
справах.
Зростання популярності ідей участі громадян у
процесі прийняття рішень слід розглядати у контексті
серйозної
легітимаційної
кризи
представницької
демократії. Як і в більшості розвинених країн Заходу
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її ознаками є: зростання виборчого абсентеїзму, за
винятком виборів президента, в яких явка склала
більше 80% у 2007 та 2012 роках; ріст популярності
крайніх правих партій, насамперед Національного
фронту; низький рівень довіри виборців до політиків.
Більше того, протягом 1977–2002 років кожні
загальнонаціональні вибори, чи то президентські, чи
парламентські, фіксували поразку партії, що перебувала
при владі, хоча два президенти цього періоду –
Ф. Міттеран та Ж. Ширак були переобрані на другий
термін. Показовою ознакою зростаючого відсудження
між вибраними представниками та електоратом став
провал референдуму щодо прийняття Європейської
конституції, проти якої виступило 55% виборців, у
той час як 92% членів парламенту проголосували за її
ратифікацію.
Крім того, було кілька досить масових акцій
протесту проти ініціатив уряду, що впроваджувалися
без жодних попередніх консультацій з населенням чи
зацікавленими акторами: про перше місце роботи у
2006 р., проект реформи університетів 2008–09 рр.,
проект пенсійної реформи в 2010 р.
Перші ознаки появи «деліберативного імперативу»
у публічній політиці фіксуються в 1980–1990–х роках.
Своє відображення він знайшов в удосконаленні
правових механізмів участі громадян у прийнятті
рішень. Єдиними інструментами, за допомогою яких
громадяни могли легально впливати на політичний
процес в перші десятиліття існування П’ятої республіки,
були вибори (парламентські та президентські) і
загальнонаціональний референдум. Однак батько–
засновник республіки Ш. де Голль використовував
референдум та прямі вибори президента радше як
інструмент для посилення легітимності глави держави, а
не мав за мету активізацію участі громадян у вирішенні
політичних питань.
Протягом майже чотирьох десятиліть – з 1960–х до
1980–х років – участь громадян набула радше форми
місцевих ініціатив (1960–1970–ті) або ж була винятково
політичним принципом без жодних правових механізмів
його реалізації (1970–1980–ті), зокрема у рамках
політики відновлення сусідства. Вона стала «реальною
експериментальною лабораторією» з огляду на практику
участі, зокрема у сфері міського планування [3, р. 16].
Лише у 1991 році принцип участі був законодавчо
закріплений. Перші закони про участь, що визнали
потребу більшої участі громадян у прийнятті рішень,
були радше на рівні принципу і майже не містили
чітких формулювань правових зобов’язань з боку
органів публічної влади. Закон про орієнтири для міста
(Loi d’Orientation sur la Ville) від 13 липня 1991 року,
спрямований на боротьбу з просторовою сегрегацією і
соціальною ізоляцією міських територій, став першим
правовим документом, в якому згадується питання
участі, підкреслюється потреба підготовчої діяльності,
що має організовуватися мером при розгляді рішень, що
можуть суттєво вплинути на умови життя мешканців.
Орієнтаційний закон від 6 лютого 1992 року у
другому розділі «Про місцеву демократію» містить
більш прямі норми, стверджуючи про «право членів
комуни бути інформованими про зміни та брати
участь у консультаціях з питань, що стосуються їх
безпосередньо».
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Так званий закон Барнієра від 2 лютого 1995 року
містив положення про інститут публічних дебатів
та передбачав створення Національного комітету з
публічних дискусій (НКПД). Цей орган повинен був
організовувати громадські обговорення, якщо рішення
стосувалися важливих проектів, що стосувалися
навколишнього середовища (тобто швидкісних потягів
чи використання генетично модифікованих організмів).
При цьому громадяни мало право отримувати усю
інформацію та висловлювати свої думки і пропозиції
до прийняття остаточного рішення. У 2002 році він
став незалежним управлінським орган з розширеними
повноваженнями. НКПД складається з 21 члена, які
представляють парламент, органи місцевого самовряду
вання, судову гілку влади, захисників прав споживачів
та навколишнього середовища, державних службовців.
Комітет може на власний розсуд організовувати
громадські обговорення або ж на прохання зацікавленої
сторони. Більш зобов’язуючі частини законодавства були
прийняті в кінці 1990–х років.
Участь громадян у міських громадах була
передбачена програмою Міської політики (Politique
de la ville), що призвела до значної різноманітності
учасницьких практики, програм та законодавства,
таких як публічний запит та місцевий референдум
[2, р. 101–106]. Низький рівень явки на виборах,
особливо на початку 2000–х років, стимулював
нові зусилля до посилення участі громадян, що
призвело до прийняття закону про наближення
демократії в 2002 році. Він впровадив сусідські ради
у всіх містах, де проживає більше 80 тис. мешканців
(приблизно 50 міст) і є одним з основних інструментів
стимулювання участі громадян у прийнятті рішень
на різних рівнях адміністративно–територіального
устрою.
Ради сусідства, які належать до найбільш поши
рених учасницьких процедур у країні, досить добре
характеризують французький підхід до залучення
громадян у політику. Його особливостями є:
– використання консультативних інструментів, спря
мованих на ініціювання діалогу між державними чинов
никами, місцевими політиками та членами відповідної
громади;
– штучність: вони створюються чиновниками і/
або політиками, у результаті чого громадяни мають
незначний вплив на розробку процедур або повністю
його позбавлені;
– відсутність чітких процедурних правил, що
сприяють домінуванню інституціональних акторів
(насамперед мерів), які головують на таких зустрічах;
– «вибіркове заслуховування»: державні чиновники
чи політики підсумовують дискусії і фіксують лише ті
аспекти, які важливі для них.
Фонди сусідства дещо відрізняються від цього
підходу, оскільки громадяни визначають власні
пріоритети та розпоряджаються відносно незначними
сумами – кількома сотнями чи тисячами євро. Тим
не менше, вплив учасників на правила гри зазвичай
незначний, а їх масштаб не виходить за рамки
сублокального рівня [5, р. 525–527]. Основним резуль
татом діяльності таких зібрань та фондів є ефективніша
робота місцевої адміністрації та встановлення діалогу
між громадянами та особами, що приймають рішення.
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Отже, бюджет участі у Франції був запроваджений
для виходу за рамки уявлення про домінування держави
над громадянським суспільством та переходу до більш
учасницької політики. Вирішальну роль у поширенні
цієї практики відіграло стажування і запозичення
зарубіжного досвіду. Так на початку 2000–х років
багато членів Соціалістичної партії відвідували світові
соціальні форуми у бразильському Порту–Алегрі, щоб
отримати детальнішу інформацію про такий механізм
участі та поспілкуватися з фахівцями, які реалізували
його у своїх країнах.
Однак не зважаючи на те, що досить велика
кількість акторів була залучена до поширення практики
БУ, мережа з експертів та практиків для систематичної
оцінки існуючих процедур, удосконалення та поширення
найкращого досвіду так і не була сформована. Спершу
члени Комуністичної партії Франції реалізували перший
пілотний проект у Парижі, а соціалісти виявили
інтерес до такої ініціативи дещо пізніше: станом на
2005 рік у Франції було лише 12 спроб реалізації
бюджету участі. Члени обох партій сподівалися, що такі
інноваційні механізми залучення громадян до політики
та популяризація ідей демократії участі сприятиме
зміцненню їх політичної ідентичності та оновленню
політичного іміджу.
Загалом процедури БУ у Франції значною мірою
є результатом поєднання існуючих механізмів участі
громадян у прийнятті рішень (переважно ради та фонди
сусідства) з ідеями, що сформувалися у Порту–Алегрі.
Останнє сприяло виходу за межі сублокального рівня
для залучення у процес обговорень на рівні міста.
Незважаючи на той факт, що впровадження
інститутів бюджету участі спряло поширенню ідей
демократії участі, однак кількість прикладів, в яких
ця концепція безпосередньо впливала на реалізацію
процесу БУ, надзвичайно мала. Якщо місцеві актори
вдавалися
до
реалізації
механізмів
демократії
участі, то найчастіше це характеризувалося двома
особливостями. По–перше, вони хоча і використовували
концепцію демократії участі, однак пов’язували її
радше з загальноприйнятими ідеями про участь
громадян, такими як доступ до публічної інформації,
консультування тощо. По–друге, хоча ініціатори і
обговорювали можливості посилення такого виду
демократії, однак не переходили до реалізації своїх ідей
на практиці. У результаті процеси, ініційовані мерами–
комуністами, які найчастіше послуговувалися ідеями
демократії участі, майже не відрізнялися від тих, що
були ініційовані представниками інших політичних
партій [4, р. 213].
Крім того, конкретні випадки впровадження бюджету
участі є радше проявом триваючих процесів громадської
участі (ради і/або фонди сусідства), особливо з огляду
на обмежений вплив громадян та домінуючу позицію
політиків, ніж інноваційним проривом у відносинах
між владою і громадянами. У більшості випадків саме
політики управляли ходом дискусій та формулювали
потрібні рішення. Результати зустрічей з питань
бюджету участі часто майже не відрізнялися від
рішень ради муніципалітету, тому у багатьох випадках
громадяни та місцеві асоціації з часом вийшли з цього
процесу. Таким чином, після певного періоду ентузіазму
щодо запозичення ініціатив, впроваджених у Порту–
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Алегрі, та реалізації принципів демократії участі,
сьогодні ситуація у Франції характеризується стагнацією
чи навіть регресією, принаймні щодо впровадження
бюджетів участі на рівні муніципалітетів.
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The French experience of implementation the participatory
budgeting as an instrument of participatory democracy
The preconditions for increasing the participation of citizens in decision–
making in France, such as to distancing the state from civil society, the dominance
ideas of republicanism and centralized state, are considered. For nearly four decades
(1960–1980) participation of citizens was expressed in form of local initiatives or
exclusively political principle without any legal mechanisms for its implementation.
The role played by the decentralization reform and political parties in spreading the
ideas of participatory democracy is analyzed; the main results of usage the most
popular tools to attract residents to solve local problems are summarized. Evidence
from neighborhood councils, which are the most popular participatory procedures in
the country, enable to define the specifics of the French approach to engaging citizens
in decision–making.
Keywords: participatory budgeting, democracy, local government,
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Міграційна проблематика є питанням загальнолюдського значення.
Через це вона потребує пильного аналізу та узагальнення інформації щодо
сучасного стану таких важливих аспектів теми, як принципи формування
національних міграційних політик, основи регулювання міграційних потоків на
міждержавному рівні, умови праці та процеси адаптації мігрантів за кордоном
тощо. Результатом є значні обсяги наукових розробок, підготовлені фахівцями
політичних, історичних, економічних, юридичних наук. Лише їхній комплексний
аналіз дозволяє сформувати цілісне бачення проблеми, виділити необхідну
для тематики даного дослідження інформацію та зробити обґрунтовані
висновки.
Ключові слова: міграція, міграційні процеси, зовнішня трудова міграція.
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Міграційна проблематика є питанням загально
людського значення. Через це вона потребує пильного
аналізу та узагальнення інформації щодо сучасного
стану таких важливих аспектів теми, як принципи
формування національних міграційних політик, основи
регулювання міграційних потоків на міждержавному
рівні, умови праці та процеси адаптації мігрантів
за кордоном тощо. Важливим завданням в цьому
контексті є необхідність розглянути міграційну сферу із
позицій такої сучасної науки, як політологія, що вивчає
тенденції та закономірності розвитку, функціонування
та структури політичного життя соціальних суб’єктів,
які відображають реальний процес суспільного життя,
включаючи їх у діяльність щодо реалізації політичної
влади і політичних інтересів. Ця наука охоплює також
систему знань, що стосується існуючого політичного
порядку, де домінують константні величини, та
політичних процесів, де домінують глобальні зміни.
Актуальність міграційної проблематики в умовах
активізації глобалізаційних процесів та розмиття
кордонів, які стають масштабними явищами міжна
родного значення, призводить до підвищеного інтересу
до цієї теми з боку державних структур та недержавних
акторів. Сьогодні існує сталий попит на дослідження,
які розкривають сутність явища міграції та описують
його складові на сучасному етапі розвитку. Це в свою
чергу призводить до того, що представники наукового
середовища жваво включаються в процес його
комплексного вивчення. Результатом є значні обсяги
наукових розробок, підготовлені фахівцями політичних,
історичних, економічних, юридичних наук. Лише
їхній комплексний аналіз дозволяє сформувати цілісне
бачення проблеми, виділити необхідну для тематики
даного дослідження інформацію та зробити обґрунтовані
висновки.
Плідне вивчення міграційного руху українців до
країн Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ сто
ліття можливе лише за умов усвідомлення сучасного
наукового дискурсу в галузі міграції, з’ясування того,
які ділянки цієї проблеми та якою мірою вже досліджені
або ще не стали предметом наукових розвідок. Отже,
завдання даної статті полягають не лише в тому, щоб
з’ясувати «прогалини» у вивченні цієї теми (а таких
немало), а й у тому, щоб усвідомити логіку еволюції
наукових підходів до цієї проблеми.
Всебічне опрацювання наявних наукових доробок
має здійснюватися на основі визнаних підходів
та методів. Воно потребує розробки класифікації
застосованих нами матеріалів. Доречним видається
поділити дослідження на кілька груп. Структурування
наявної наукової літератури може здійснюватися за
різними критеріями. Опрацьовуючи дослідження з
тематики участі українців в міграційних процесах
Східної Європи, ми пропонуємо розглянути три підходи:
географічний, хронологічний та проблемний.
Географічний підхід до класифікації наукових праць
передбачає їхній розподіл за походженням авторів. З
одного боку, приналежність до окремої наукової школи
впливає на підходи до вивчення предмету дослідження,
накладає суб’єктивне сприйняття на розуміння
наявних даних. З іншого боку, об’єктивним фактором
є відмінності між відображенням тих самих подій та
процесів дослідниками з держав, які безпосередньо
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залучені до них, або ж представниками третіх
сторін. Останні претендують на більш неупереджене
висвітлення ситуації.
В географічному контексті доцільно розділити
наукову базу досліджуваної проблеми на три групи:
1. Роботи українських авторів;
2. Роботи представників інших країн Східної Європи
(Російської Федерації, Республіки Молдова, Республіки
Білорусь);
3. Роботи західних дослідників («зовнішніх
спостерігачів»).
Виходячи з цього слід звернути увагу на деякі
специфічні риси кожної з груп. Роботи українських та
східноєвропейських науковців разом становлять теоре
тичний матеріал. Цим пояснюється певний суб’єктивізм
у висвітленні подій, залежність від державної позиції
та соціального сприйняття міграційної проблематики.
Вітчизняні праці дозволяють розглянути предмет
дослідження з точки зору країни – постачальника
мігрантів. Саме в роботах українських науковців можна
знайти висвітлення персонального виміру процесів
міграції громадян нашої держави. Загалом наявні
праці вітчизняних дослідників, попри доволі помітну
кількість, лише частково, здебільшого на дотичному
рівні досліджують окреслену нами проблему. Виходячи
з тематичної спрямованості наукових робіт українські
експерти в основному зосереджувались на з’ясуванні
історії, змісту й характеру міграційних проблем та на
розвитку міграційних потоків з та в Україну. Питання
ж, пов’язані з роллю цих проблем в якості чинників
зовнішньої політики України, не стали предметом
спеціального вивчення. Натомість російські, білоруські
та молдавські науковці демонструють погляд на ці
питання з боку приймаючих країн. В їхніх наукових
надбаннях домінує економічний підхід – увага
концентрується на наслідках від процесів міграції для
національних економік та ринку праці.
Західні дослідники – представники третьої групи –
більш об’єктивні. Вивчення праць науковців з країн–
членів Європейського Союзу є доцільним, оскільки
дає можливість порівняти східноєвропейську та
західноєвропейську міграційні концепції та бачення
проблеми, адже Східна і Західна Європа відчувають
потребу в додатковій робочій силі та конкурують у
боротьбі за громадян України. Втім, згадані дослідники
майже не звертаються до проблематики української
міграції на пострадянському просторі. Цим пояснюється
невелика кількість робіт цього походження, використана
в рамках даного дослідження. Проаналізовані роботи
переважно розглядають загальні теоретичні питання
явища міграції.
Зарубіжні науковці погоджуються з тезою, що
значною мірою вирішення міграційних проблем
визначається зовнішніми факторами. Міграція відіграє
велику роль у міждержавних відносинах [1]. Водночас
вони вважають, що оформлення цієї взаємодії через
міждержавні угоди про міграцію має менший зворотний
вплив на її інтенсивність, оскільки реальні потреби і
можливості руху населення, як правило, або виходять
за рамки угод, або не досягають передбаченого ними
рівня. Однією з причин цього є те, що держави ніколи
не можуть забезпечити повний контроль над стихійним
рухом окремих особистостей.
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Аналізуючи наукові розробки з тематики дослід
ження, слід зазначити, що у хронологічному контексті
праці українських, російських та європейських авторів
стосовно сфери висвітлення різних аспектів явища
міграції українців в регіоні Східної Європи переважно
відносяться до періоду незалежності України. Це
пояснюється тим, що ця епоха є одним з найактивніших
періодів міграції в історії людства. Розпад СРСР і кінець
радянської системи призвели до значних людських
переміщень та глибоких змін на пострадянському
міграційному полі. В результаті Україна та українці
долучилися до масштабної міграційної динаміки.
Хронологічній підхід до класифікації напрацювань
попередників з означеної теми базується на констатації
суттєвих змін, які спостерігаються в міжнародному
середовищі взагалі та в структурі міграційних про
цесів зокрема. Через них висновки окремих робіт
є застарілими та не підходять для характеристики
сучасної ситуації. Слід відзначити, що на території
України, в тодішній УРСР, дослідження, присвя
чені міграційній проблематиці, розпочалися з кінця
1960–х років. Серед авторів, яких хвилювало питан
ня міграції, необхідно назвати А. І. Доценка [2],
О. М. Овсюка [3] та інших. Основною темою їх
наукових розвідок стали проблеми реалізації організо
ваних форм переселень, питання розробки нового
категоріального апарату, методів дослідження, показ
ників, що віддзеркалювали територіальні переміщення
населення, аналіз міграційних процесів в Україні
тощо. Втім, сьогодні вони можуть використовуватися
виключно в якості постачальника теоретичних мате
ріалів для вивчення питань класифікації та характе
ристики форм і причин міграційних процесів, надання
більш детального аналізу еволюції поглядів наукового
середовища на природу міграції.
Натомість сам предмет дослідження може дослід
жуватися виключно на основі праць, опублікованих в
постбіполярний період (що безпосередньо походить
з географічних рамок роботи). Так, починаючи з
1991 року в Україні була опублікована значна кількість
праць, присвячених міграційній проблематиці. При
цьому в них були розставлені нові акценти, які
безпосередньо відображали соціальні та політичні зміни
після розпаду СРСР. Відзначимо серед них дослідження
таких вчених, як О. Г. Бабенко [4], Н. В. Плахотнюк [5],
О. І. Піскун [6], Ю. С. Шемчушенко [7], тощо.
В результаті, з хронологічної точки зору ми можемо
розділити наукові розробки проблематики міграційного
руху українців на дві групи:
1. Роботи, підготовлені до 1991 року (не можуть
безпосередньо застосовуватись в рамках вивчення теми,
втім – підводять під неї теоретичну основу);
2. Роботи, підготовлені після 1991 року (основне
джерело інформації про предмет дослідження).
Втім, застосування цього підходу не дозволяє
реально структурувати наявні дослідження, оскільки
утворює занадто широкі за своїм змістом групи. При
цьому лише одна з них напряму вивчає запропоновану
проблематику.
Набагато зручнішим нам вбачається застосування
проблемного підходу до класифікації наукової бази
дослідження. В цьому випадку основним критерієм
виступає тематика роботи, що дозволяє чітко визначити
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її місце в загальній системі наукових знань та окреслити
її корисність для конкретної роботи (в контексті
залучення для широкого застосування отриманих даних
в тексті всього дослідження, або ж при висвітленні
конкретного аспекту досліджуваного явища). Саме
проблемний принцип ми пропонуємо розглядати в якості
основного. При цьому до нього можуть бути інтегровані
й описані вище підходи – в якості другорядних еле
ментів системи класифікації, які допомагають зробити
наявний розподіл праць ще більш глибоким.
Загалом, загальні теоретичні питання явища міграції
досліджувалися О. У. Хомрою [8], Ю. І. Римаренком
[9], А. Сові [10], Д. Саймоном, Р. Епплеярдом [11].
Необхідно виділити також роботи окремого наукового
напряму – міграціології, авторами якого були В. О. Іон
цев [12] та М. Б. Денисенко [13]. В його основі
лежить ідея комплексного підходу у вивченні загальної
міграційної рухливості населення, а також запропо
нована Іонцевим класифікація основних підходів до
вивчення міграції.
Відома англійська дослідниця С. Сассен [14] є
яскравою представницею політологічного підходу до
вивчення міграції. Вона вважає, що саме політична
організація сучасного світу у формі взаємодії суверен
них держав визначає специфіку міграційних процесів.
На її думку міграція є одним з елементів суціль
ної взаємозалежності і ставиться в один ряд з міжна
родною торгівлею, міжнародною допомогою, діяль
ністю міжнародних організацій та транснаціональних
компаній.
Дж. Холліфілд в індивідуальній монографії
«Політика міжнародної міграції» [15] та низці праць,
написаних у співавторстві, включає до наукового
обороту аналіз таких проблем, як роль держави у
контролі над міграцією та кордонами, вплив міграції
на інститути суверенітету і громадянства, її зв’язок з
питаннями національної безпеки, статусом етнічних
меншин, етнічною ідентифікацією та самоідентифіка
цією, правами людини, участь мігрантів у суспільному
та політичному житті.
Питаннями історії міграційних рухів, історії
розвитку наукових досліджень в області міграції,
історико–демографічними дослідженнями міграції, що
описують дане явище в контексті історичної еволюції
демографічних процесів займалися В. М. Кубійович,
Т. М. Пронь, В. І. Товкун, В. М. Кабузан, С. П. Качараба
та інші науковці. Методи вивчення міграції населення
досліджувались В. І. Перевєдєнцевим [16]. Подібну
тематику висвітлювало дисертаційне дослідження
О. Р. Овчиннікової «Моделі і методи для організації
досліджень потенційної міграції населення» [17].
Особливе місце в науковій літературі займає
розвиток ідеї Л. Л. Рибаковського про трьохстадійний
міграційний процес, який представляє послідовний
ланцюжок подій – від ухвалення рішення мігрувати до
самого процесу міграції та адаптації на новому місці
проживання [18].
Збірка статей В. Малахова [19] присвячена темі,
при аналізі якої достатньо важко розділити теоретичну
актуальність від політичної злободенності. В даному
випадку йдеться про такі проблеми, як расизм і
міграція, національна політика та етнічна ідентичність,
мультикультуралізм та націєбудівництво. Наскрізним в
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роботі є об’єднуючий сюжет полеміки з таким походом
до етнічності, який ігнорує її історичну, культурну та
політичну опосередкованість.
Дисертаційне дослідження О. Ровенчак [20] аналі
зувало соціологічну концептуалізацію сучасної міжна
родної міграції як соціокультурний феномен епохи
глобалізації. В ньому було підтверджено зростання
значимості економічних чинників в структурі причин
міграції. Основна частина висновків в роботі стала
інноваційною, оскільки вони перш за все стосувалися
малодослідженої в Україні теми – специфіки впливу
міграції на ідентичності мігранток, їхню адаптацію в
приймаючому суспільстві та аналізі наслідків міграції. В
роботі було запропоновано оригінальний інструментарій
для вимірювання міграційного досвіду, аналіз моделей
адаптації та дослідження структури ідентичності жінок–
переселенок.
До окремої групи наукових розробок відносяться
дослідження, які характеризують міграційну політику
країн Східної Європи, а саме Російської Федерації,
Республік Молдова та Білорусь, України. Як правило,
вони не лише описують наявну ситуацію, але й
містять рекомендації щодо її вдосконалення. Серед
цієї групи варто згадати праці О. Позняка [21],
О. Тюрюканової [22] та інших. Дисертаційна робота
С. В. Науменко присвячена імплементації міжнародно–
правових зобов’язань України у сфері зовнішньої
міграції [23]. Натомість дисертація В. Логіна вивчає
державне управління міграційними процесами в
нашій державі [24]. Ця тематика знаходить подальший
розвиток в роботі М. Чулаєвської, яка розглядає цей
аспект реалізації державної політики в контексті
активізації європейського вектору зовнішньополітичної
діяльності України [25]. Російський погляд на
проблематику формування та реалізації діяльності
органів державної влади в сфері міграції наводиться в
дослідженнях В. Мукомеля [26]. Він вивчає міграційну
політику Російської Федерації в контексті специфіки
пострадянського простору, її адаптаційно–інтеграційні
функції.
Вивченню питання міграційних процесів, що
мають місце сьогодні між Україною, країнами ЄС та
пострадянськими країнами, було присвячено низку
наукових праць О. Малиновської. Дослідниця формулює
проблему недосконалості вітчизняної законодавчої бази
у галузі міграції, що негативним чином впливає на
міграційну ситуацію в нашій державі та створює умови
для незаконного виїзду багатьох українців на заробітки
за кордон [27]. Численні публікації на тему регулювання
міграційних потоків [28], а також дисертаційне
дослідження «Управління зовнішніми міграціями в
контексті європейської інтеграції України» [29] мають
неабияке значення у дослідженні проблеми державного
управління міграціями.
Ґрунтовне
дослідження
українсько–російських
відносин у міграційній сфері було проведене О. Стад
ніченко [30]. Зроблені дослідницею висновки сприяли
чіткому викладенню в даному дослідженні всіх
тонкощів двосторонніх відносин України з Російською
Федерацією.
Таким чином, слід зазначити, що сьогодні наукові
доробки в рамках досліджуваної проблеми складає
достатньо широке коло літератури з міграційної
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проблематики, про що свідчить діяльність наукових
центрів, профільних міністерств і відомств з вивчення
міграції населення, опубліковані наукові роботи.
Втім, огляд наявних напрацювань попередників з
тематики дослідження демонструє, що проблематика
міграційної політики України, державного регулювання
міграційних процесів є достатньо малодослідженою.
Тільки окремі напрямки державної міграційної
політики, такі як боротьба з нелегальною міграцією,
питання адаптації іммігрантів, явище трудової міграції
епізодично представлені у наукових статтях українських
дослідників та їхніх колег з інших країн. Загалом
слід зазначити, що вітчизняні дослідники значно
поступаються зарубіжним науковцям в активності
вивчення сучасного політичного становища мігрантів
за кордоном. До недавнього часу ця проблема
замовчувалася і нерідко була предметом фальсифікації
та ідеологічних спекуляцій радянських вчених. Лише з
відновленням незалежної України з’явилися нові наукові
підходи щодо окреслення проблем українських громадян
у країнах еміграції та їхнього потенційного впливу
на розвиток двосторонніх відносин між Україною та
країнами–реципієнтами вітчизняних мігрантів.
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Политика стран Центральной Азии
касательно представителей
русской диаспоры
Страны Центральной Азии как транзитеры связывают Китай с Европой
и находятся на пересечении двух цивилизаций – исламской и православной.
Следовательно, роль русской диаспоры в указанном регионе может быть
использована третьими странами для создания технологий манипуляции.
Поэтому целью данной статьи является изучение политики стран Центральной
Азии касательно представителей русской диаспоры.
Автор анализирует демографическую ситуацию каждой из пяти
стран «шелкового пути» – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, оценивает степень влияния этнических русских
на формирование внутренней политики. Для этого в статье показаны
возможные риски внутреннего характера, с которыми сталкивается
Центральная Азия сегодня. Раскрыта проблема усиления влияния исламского
религиозного течения салафитов в Казахстане, а так же установлена их
прямая взаимосвязь с политической и культурной элитой страны, а так же
программами Благотворительного фонда Сорос–Казахстан, способствующих
формированию толерантного отношения к представителям радикального
ислама. В этой связи определяется реальная возможность создания
угрозы соседствующим с Казахстаном регионам РФ – Поволжью, Уралу и
Западной Сибири, однако исключительно виде религиозных рисков внешнего
характера.
Ключевые слова: Центральная Азия, диаспора, ислам, салафиты,
религиозные риски, внешняя угроза.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Географическая и природная уникальность стран
Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,
Туркменистан и Таджикистан) создала из региона
важный стратегический узел, контроль над которым с
одной стороны дает геополитические преимущества,
с другой стороны создает колоссальные проблемы
мирового значения. Более того очевидно, что достигнуть
единства непосредственно среди лидеров стран
Центральной Азии и тем самым стать самостоятельным
полноценным игроком в мировых политических играх,
способным конкурировать наравне с такими акулами
как РФ, Китай, США, данному анклаву не удастся. В
этой связи значимой является геополитическая стратегия
России, для которой страны центрально–азиатского
региона выступают в роли инструмента в подержании
своей гегемонии на «шелковом пути».
Страны Центральной Азии, входящие в анклав
так называемого «шелкового пути», ввиду своего
географического положения представляют интерес
для многих международных игроков, претендующих
на доминирование в геополитике – Китай, Россия и
США. Подтверждением тому служит аналитический
доклад «К великому океану – 3», в котором данный
регион рассматривается исключительно в контексте
создания некоего «экономического пояса», готового
противодействовать вызовам агрессивного Запада.
Однако, данную идею нельзя назвать новой.
После распада СССР, в 90–е годы один из
ведущих историков А. Г. Дугин, разработал цивили
зационную теорию создания «Евразии» [3, с. 2], как
геополитического противовеса, ставшему одновектор
ным миру, основанную на культурном и религиозном
многообразии. Ученый серьезно предполагал, что в
данном проекте возможно получить некий «симбиоз»
между двумя существующими цивилизациями –
славянским православием (в рамках которого рассмат
ривались такие страны как Россия, Беларусь, Украина,
Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Хорватия) и
азиатским исламом (в частности страны «советской»
Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджи
кистан, Туркменистан, Узбекистан, а по возможности –
Монголия и Афганистан) [2, с. 47]. Таким образом,
предполагалось за счет некоего образования «Евразия»
уйти, и от биполярного, и от однополярного миров,
перейдя к геополитической многовекторности. Однако,
препятствием для создания столь гремучего коктейля, по
мнению историков, были неровность (неоднозначность)
культурных сред, что являлось серьезным препятствием
интеграционным процессам. Данную концепцию можно
считать одним из неудавшихся вариантов поиска путей
решения проблемы политического доминирования в
мире, обусловленную необходимостью преодоления
на международной арене новых вызовов, появившихся
после распада СССР. Хотя реальные события свиде
тельствую скорее об обратном.
Целью статьи является изучение политики стран
Центральной Азии касательно представителей русской
диаспоры.
В 1998 г. известный писатель Чингиз Айтматов высту
пает инициатором создания международной общест
венной организации «Платформа «Диалог Евразия»,
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в состав которой входят деятели культуры, писатели,
журналисты, издается интеллектуально–культурный
журнал «ДА». В странах Центральной Азии, основной
задачей данной организации является способствование
развитию образовательных программ с целью повы
шения качества образования и повышению общего
культурного и образовательного уровня жителей
региона. Со временем к программе подключились
20 стран мира, в том числе Россия, Турция, Украина.
А в 2014 г. организация свернула свою деятельность,
предварительно избрав своим главой украинского
историка Владимира Сергейчука [6].
В 2012 г. начинает расширятся православное
конфессиональное пространство интересующего нас
региона – Московский патриархат открывает в
Средней Азии митрополичий округ и самостоятельные
епархии, параллельно происходит расширение границ
Таможенного союза, в который в 2015 г входит
Кыргызстан, а так же начинает действовать «Евра
зийский экономический союз» (ЕАЭС). В то же время
происходит усиление исламского влияния – всевоз
можные арабские фонды заходят в освободившееся от
официальной государственной идеологии социокуль
турное пространство [4].
Таким образом, страны Центральной Азии,
приобретя независимость, не только получили место
в экономическом пространстве «шелкового пути», но
и оказались географически зажатыми в тисках двух
миров которые образно можно считать «русским»
и
«исламским»,
одинаково
претендующих
на
исключительное доминирование в регионе. Причем,
интересен тот факт, что русский протекторат имеет
поддержку со стороны Китая, а вот исламский –
рассчитывает на поддержку США. Исходя из
экономических преференций, Россия и Китай имеют,
безусловно, более выигрышные позиции (данный
регион, является транзитным для их продукции),
особенно в контексте объединения энергосистем.
Однако, идеологически ислам незыблем, что позволяет
его агентам дестабилизировать ситуацию из нутрии.
Ярким примером тому могут служить события
июня 2016 г. в Казахстане, когда группа из 25
салафитов в течении недели напала на два оружейных
магазина, воинскую часть национальной гвардии
в г. Актюбинске, в результате чего погибли три
военнослужащих и пять гражданских лиц, а 7 июня
Нурсултан Назарбаев на 40 дней ввел «желтый»
режим террористической опасности. Салафизм в
Казахстане в последнее десятилетие стал набирать
обороты, что связывают с падением уровня жизни.
Формально он разрешен государством, однако, если
в начале 2000–х большинство его приверженцев
были сосредоточены в западных регионах, то сейчас
отмечена тенденция к их увеличению и на востоке
[5, с. 72]. Так глава Восточно–Казахстанской области
Д. Ахметов констатирует, что, и в политической, и в
культурной элитах страны наблюдается увеличение
салафитов, а государственная политика по ограничению
их влияния отсутствует. В республике работает ряд
программ Благотворительного фонда Сорос–Казахстан,
способствующих формированию толерантного отно
шения к представителям радикального ислама – «Права
человека»,
«Публичная
политика»,
«Медийная»,
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«Молодежная» [1]. Кроме того под патронатом фонда
было проведено социологическое исследование «Этно
религиозные идентификации казахстанской молодежи»
в результате которого из 1404 опрошенных молодых
людей в возрасте от 15 до 29 лет из 14 регионов
страны 71% продемонстрировал высокий уровень
религиозности параллельно с низким уровнем рели
гиозной культуры [8]. Таким образом, можно с
уверенностью говорить о существовании благодатной
почвы для распространения исламского радикализма, в
случае удачного выбора пропагандистских технологий.
И тогда салафизм может представлять некоторую угрозу
соседствующим с Казахстаном регионам РФ –
Поволжью, Уралу и Западной Сибири, однако исклю
чительно как религиозные риски внешнего характера.
Поэтому в стратегической перспективе развития
русского сепаратизма в северных и северо–западных
районах Казахстана серьезной угрозы государствен
ному суверенитету представлять не может, поскольку
численность этнических русских в демографичес
ком разрезе населения страны сократилась с 37%
в 2000 г. до 23,7% в 2015 г. Хотя страна и остается
самой русскоговорящей из всех представительниц
Центральной Азии. Если обратиться к опыту украин
ского Донбасса, то для удачного исхода идеи
«отделения» и дестабилизации на конкретной терри
тории не достаточно и 48% этнически русского
населения [7].
У Кыргызстане на 2016 г. из общей численности
населения этнические русские составляют только
6% (360 650 человек), их опережают узбеки – 146%
(878 615 человек) и являются вторым крупным этносом
в стране после кыргызов – 71% (4 393 057 человек)
[7]. При этом темпы миграционных процессов таковы,
что через 8 лет русских в регионе не останется. Как и
в Казахстане, их основная масса сконцентрирована
в северной части республики – г. Бишкек и Чуйской
области, в основном это люди предпенсионного
и пенсионного возрастов, в силу тех или иных
обстоятельств не желающие менять место жительства. В
Кыргызстане официально зарегистрировано 44 общест
венные организации так или иначе связанных с
объединением этнических русских, только половина
из них работает в реальной действительности. Их
условно можно поделить на активных участников
социокультурной жизни страны – «Русские в
Киргизии», Русский культурный центр «Гармония»,
«Красная гвоздика», «Православное благотворительное
«Владимирское общество», «Славянский фонд в
Киргизии», «Российское землячество», занимающихся
просветительской работой и сохранением культурных
ценностей, а так же казачьи военизированные
организации, которых на сегодняшний день действует
три, общей численностью до 12 тысяч человек.
На политической арене нет партии, официально
представляющей русских в Кыргызстане, однако
есть объединение русских бизнесменов «Ассоциация
гильдий соотечественников» в которую входит 150 рабо
тающих в Кыргызстане компаний, крупного и среднего
бизнеса. На всем постсоветском пространстве это
пока единственное объединение бизнеса, созданное
по критерию этнической принадлежности. Не смотря
на столь высокий уровень толерантности к русской
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диаспоре, количество ее стабильно уменьшается ввиду
работы миграционных программ РФ, поддерживающих
соотечественников.
Узбекистан, имея определенный экономический
интерес к сотрудничеству с Россией, стремится
всячески поддерживать дружеские отношения, демон
стрируя свои симпатии на международной арене. В
стране действует 961 совместное узбекско–русское
предприятие, открыты представительства 64 торговых
фирм. Россия является основным торговым партнером,
который экспортирует продукцию машиностроительной
и химической промышленности и импортирует
полезные ископаемые, текстиль, продукцию сельского
хозяйства. Кроме того страны имеют общий интерес
в топливно–энергетической сфере. Однако доля
этнических русских, оставшихся в Узбекистане после
распада СССР минимальна. В 2015 г. по данным
Государственного Комитета Статистики из общей
численности населения этнические русские составляют
650 000 (1,8%). Наиболее активными общественными
организациями,
представляющими
их
интересы,
являются − «Корпоративный совет организаций русских
соотечественников, проживающих в Узбекистане» и
«Русский культурный центр Узбекистана». Приток
русских в принципе возможен, поскольку в 2016 г.
национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз»
при сотрудничестве с «Лукойл» начали строительство
Кандымского газоперерабатывающего комбината в
Бухарской области, что не возможно без привлечения
высококвалифицированных специалистов. Но вряд
ли русские эксперты осядут на постоянное место
жительства в стране, поскольку Межправительственное
соглашение об основных направлениях развития и
углубления экономического сотрудничества подписано
на 2015–2019 гг., а экономическая ситуация не столь
заманчивая.
Более сложные отношения к русским сложились в
Таджикистане, где они составляют меньше 1% (30 000)
от 8 млн. населения и Туркмении, в которой вообще
нет статистики по национальным меньшинствам, и
ведется жесткая ассимиляционная политика. Влияние
РФ на подобные внутренние процессы в принципе
невозможно, как и создание некоего этнического
движения.
Следовательно, вероятность того, что РФ рискнет
отстаивать территориальные притязания этнических
русских в одной из стран «шелкового пути»
минимальна, подтверждением чему служит полный
пересмотр нормативно–правовой базы, контролирующей
миграционные процессы и системы государственных
служб, ее реализующей.
В начале 2014 г. ввиду выбора Россией агрессивного
направления во внешней политике на Западных рубежах
Главное управление Федеральной миграционной службы
(УФМС) РФ разработало программу – переселение
соотечественников или «возвращение домой», в рамках
которой предлагалась упрощенная процедура получения
гражданства мигрантам из стран постсоветского
пространства (очевидно, предполагался массовый поток
ищущих убежища жителей Донбасса). Однако, в первое
же полугодие 2014 г., 31,3% от общего потока составили
граждане Казахстана, увеличив в 1,5 раза показатель
аналогичного периода 2013 г. За 2015 г. по данным
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официальной статистики УФМС РФ в результате
работы программы поддержки соотечественников
Россией было принято 3 848 304 граждан стран Средней
Азии: Казахстана – 625 161 человек; Кыргызстан –
573 097 человек; Таджикистана – 863 426 человек;
Туркменистан – 24 256 человек; Узбекистана –
1,78 миллиона человек. Большинство экспертов в
области миграционной политики считает, что число
мигрантов увеличится в два раза после того, как
будет запущена программа «рожденные в СССР»,
рассчитанная на предоставление гражданства РФ по
установлению факта рождения в Советском Союзе [7].
Таким образом, даже придерживаясь плана создания
«Евразийского» пространства Россия предусматри
вает возможность развития событий и несколько в
ином ключе – в случае перехода стран Центральной
Азии в сферу влияния «исламского» мира и отказа от
дальнейшего экономического и культурного сотруд
ничества, ей, как исторической защитнице прав и свобод
православно–славянского мира, проще приютить на
своей территории мигрантов, нежели участвовать в
борьбе за территории расселения этнических русских.
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Policy of Central Asian countries to the representatives
of the Russian Diaspora
China with Europe as connectors they are at the intersection of two civilizations –
Islamic and Orthodox. Therefore, the role of the Russian diaspora in this region can be
used by third countries to create manipulating technologies with the aim to redistribute
spheres of influence in the international arena. Therefore, the aim of this article is to
study the policies of the countries of Central Asia regarding representatives of the
Russian diaspora.
The author analyzes the demographic situation each of the five countries of the
Silk Road – Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, the author
assesses the degree of influence of ethnic Russians on the formation of domestic policy.
The article shows possible internal risks that Central Asia faces today. The problems
of strengthening the influence of the Islamic religious movement of the Salafis in
Kazakhstan is revealed, as well as their direct relationship with the political and
cultural elite of the country, as well as programs of the Charitable Foundation Soros–
Kazakhstan, which promote tolerance towards representatives of radical Islam. In this
regard, the real possibility of creating a threat between the neighboring regions of the
Russian Federation – the Volga region, the Urals and Western Siberia.
Keywords: Central Asia, Diaspora, Islam, salafis, religious risks, external threat.

Клименко О. Ю., доктор соціологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціології та політології, Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
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Політика країн Центральної Азії щодо представників
російської діаспори
Країни Центральної Азії як транзитери пов’язують Китай з Європою та
знаходяться на перетині двох цивілізацій – ісламської й православної. Отже,
роль російської діаспори в зазначеному регіоні може бути використана третіми
країнами для створення технологій маніпуляції. Тому метою даної статті є
вивчення політики країн Центральної Азії щодо представників російської
діаспори.
Автор аналізує демографічну ситуацію кожної з п’яти країн «шовкового
шляху» – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан,
оцінює ступінь впливу етнічних росіян на формування внутрішньої політики.
Для цього в статті показані можливі ризики внутрішнього характеру, з якими
стикається Центральна Азія сьогодні. Розкрито проблему посилення впливу
ісламської релігійної течії салафітів в Казахстані, встановлено їх прямий
взаємозв’язок з політичною та культурною елітою країни, а також програмами
Благодійного фонду Сорос–Казахстана, що сприяє формуванню толерантного
ставлення до представників радикального ісламу. У зв’язку з цим визначається
реальна можливість створення загрози сусіднім з Казахстаном регіонах РФ –
Поволжя, Уралу та Західного Сибіру, однак виключно у вигляді релігійних
ризиків зовнішнього характеру.
Ключові слова: Центральна Азія, діаспора, іслам, салафіти, релігійні
ризики, зовнішня загроза.
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Прогнозування результатів виборів
Бундестагу у Федеративній Республіці
Німеччина на основі місцевих виборів
2017 року

до

Здійснено спробу спрогнозувати результати виборів до Бундестагу у
Федеративній Республіці Німеччина на основі місцевих виборів 2017–го року,
а також визначити основні тенденції в німецький політиці по відношенню до
України та країн Європейського Союзу. Враховуючи, що вибори в Бундестаг
завершають серію виборів в Європі, саме від їх результату багато в чому
буде залежати як майбутнє Європейського Союзу, так і розстановка сил в
міжнародних відносинах.
Ключові слова: Німеччина, вибори, Бундестаг, популізм, ЄС, Європейський
Союз, Європа.
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Рішення про вихід Великої Британії з Європейського
Союзу, перемога Дональда Трампа на виборах
президента Сполучених Штатів Америки, ріст попу
лярності популістських сил в Європі – це все досить
сильно змінило ситуацію в міжнародних відносинах.
За цей час Німеччина не лише зберегла своє лідерство
в Європі, а й перетворилася в ключову країну на
міжнародній арені. Саме тому від результатів виборів в
Бундестаг залежить не тільки майбутнє громадян ФРН, а
й доля інших країн.
Цю проблематику можна віднести до недостатньо
вивчених, особливо з точки зору сучасного розвитку та
перспектив. Свій внесок у розгляд теми регіональних
виборів в Німеччині та їх взаємозв’язку з політичним
курсом Німеччини на міжнародній арені зробили
Sarah Kashuba, Detlef Bald, Rolf Clement, Dorothée de
Nève, Nicolai von Ondarza та інші. Серед вітчизняних
дослідників даної тематики можна виділити В. Саакова,
А. Ключковича, В. Мазанова.
Мета статті – дослідити зв’язок між результатами
місцевих виборів в Федеративній Республіці Німеччина
та майбутніми виборами в Бундестаг.
Вибори до земельних парламентів (Ландтагів) у
Федеративній Республіці Німеччина часто сприймаються
як репетиція виборів до Бундестагу. І якщо у минулому
році майже в усіх федеральних землях, де проходило
голосування,
популістська
партія
«Альтернатива
для Німеччини» демонструвала рекордний приріст
в середньому на 15–20%, а партія Ангели Меркель
«Християнсько–демократичний союз» на рівні з іншими
класичними партіями ФРН, таких як «Соціал–демо
кратична партія Німеччини», втрачали від 5 до 12%, то
2017 рік показав зовсім іншу динаміку [1–2].
На цей рік в Німеччині було заплановано троє
виборів в Ландтаги земель Саар, Шлезвіг–Гольштейн,
Північний Рейн – Вестфалія, а також – загально
національні вибори до Бундестагу. Як вже було
зазначено вище, за результатами місцевих виборів
часто перевіряють загальний пульс перед виборами
до парламенту. На сьогоднішній день у всіх
трьох вищеперерахованих землях вибори вже відбулися [3].
26 березня, на перших регіональних виборах в
цьому році, «Християнсько–демократичний союз»
(ХДС) Ангели Меркель упевнено отримав 40,7%
голосів в Саарі і суттєво випередив своїх суперників.
Другий результат у «Соціал–демократичної партії
Німеччини» (СДПН) – 29,6%. Крім того, в Ландтаг
землі Саар пройшли «Ліві» (12,9%) і популісти з партії
«Альтернатива для Німеччини» (АДН), яких підтримало
6,2% виборців [4].
В землі Шлезвіг–Гольштейн, де вибори відбулися
7–го травня, до місцевого парламенту пройшло п’ять
партій з такими результатами: ХДС – 32%; СДПН –
27,2%; «Зелені» – 12,9%; ВДП (Вільна демократична
партія) – 11,5%; АДН – 5,9% [5].
Що стосується виборів до Ландтагу землі Північний
Рейн – Вестфалія, то тут 14 травня обрали такі партії:
ХДС – 33%; СДПН – 31,2%; ВДП (Вільна демократична
партія) – 12,6%; «Зелені» – 6,4%; ВДП (Вільна
демократична партія) – 11,5%; АДН – 7,4% [6].
На основі цих результатів можна зробити декілька
основних висновків.
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По–перше, незважаючи на спекуляції перед
виборами, в трьох землях один явний переможець –
це Християнсько–демократичний союз (ХДС) Ангели
Меркель. В усіх випадку ХДС не лише утримав
позиції, але і отримав більшу підтримку в порівнянні з
минулими виборами: в Саарі у ХДС + 5,5% порівняно з
минулими виборами, в Шлезвіг–Гольштейн – + 1,2%, а у
Північному Рейні Вестфалії, землі яка завжди вважались
електоральною «вотчиною» соціал–демократів, ХДС
отримав взагалі + 6,7%.
По–друге, ці вибори показали, що так званий «ефект
Шульца», який прокотився по Німеччині в січні після
оголошення соціал–демократами Мартіна Шульца своїм
кандидатом на посаду канцлера, не спрацював. Не
дивлячись на те, що згідно з попередніми опитуванням
М. Шульц навіть обігнав А. Меркель за популярністю,
а сама Соціал–демократична партія отримувала більш
серйозну підтримку населення. На виборах в усіх
трьох випадках СДПН зайняла друге місце. Втративши
при цьому 1% підтримки в Саарі, 3,2% в Шлезвіг–
Гольштейн і 7,9% в рідній землі Північний Рейн –
Вестфалія. Це зумовлено відсутністю чітких цілей
і завдань в промовах Мартіна Шульца. Аналітики з
видання «Tagesschau» зазначають: «До сьогоднішнього
дня лідер СДПН представив занадто мало конкретики,
тільки порожні слова» [7].
По–третє, порівняно з минулорічними місцевими
виборами, можна казати про зниження популярності
популістських рухів в Німеччині. Наприклад, підтримка
партії «Альтернативи для Німеччини», яка ще восени
набрала в Берліні 14%, а в землі Мекленбург–Передня
Померанія і зовсім святкувала друге місце з результатом
у 20%, знизилась до 6–7%. До осені їх позиції можуть
ще послабитися. Це можна пояснити тим, що криза
біженців вже позаду і популістам потрібно шукати нові
проблеми для накручування власного рейтингу.
Виходячи результатів місцевих виборів у Феде
ративній Республіці Німеччина можна сказати, що
поки справа в будь–якому випадку рухається до
нової так званої «великої коаліції» між ХДС/ХСС і
СДПН у Бундестазі. В першу чергу це пов’язано з
тим, що «велика коаліція» часто створюється саме
для консолідації політичних сил навколо загально
національних проблем. Сьогодні такою проблемою
залишається популізм. Питання лише в тому, хто з цих
партій очолить цю коаліцію.
Звичайно, не можна виключати можливість
створення нових коаліцій, наприклад, між «Хрис
тиянсько–демократичним союзом», «Зеленими» та
«Вільною демократичною партією», або між «Соціал–
демократичною партією Німеччини», «Лівими» і
«Зеленими».
Але в будь–якому випадку, наявні настрої в
суспільстві демонструють, що вибори в Німеччині –
це перші за довгий час вибори на Заході, де немає
вже досить стандартного протистояння «добра
і зла». Це не Хіларі Клінтон і Дональд Трамп в
США, не Александер Ван дер Беллен і Норберт
Хофер в Австрії, і не Еммануель Макрон і Марін Ле
Пен у Франції. У Німеччині популісти поки ледве
перетинають п’ятивідсотковий бар’єр, тож головні
баталії розгорнуться між лідеркою «Християнсько–
демократичного союзу» і нинішньою канцлеркою
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ФРН Ангелою Меркель і першим номером «Соціал–
демократичної партії Німеччини» Мартіном Шульцем.
Самі по собі кандидатури Шульца і Меркель – це
вже позитивний сигнал як для України, так і для світу
в цілому. Вони обидва підтримують цілісність Європи,
поважають права людини і демократичні цінності,
а також прямо засуджують агресію Москви. Єдина
відмінність може бути в активності обох політиків на
міжнародній арені. Якщо Мартін Шульц хоче більше
сконцентруватися на внутрішній політиці, а потім вже
на європейських і світових справах, то Ангела Меркель
готова зайняти місце нового лідера демократичного
світу, місце, яке звільнилося після приходу Дональда
Трампа до влади в США.
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Механізми ухвалення та впровадження
державної політики пам’яті в Україні
Аналізуються існуючі в Україні механізми ухвалення та впровадження
державної політики пам’яті. Основну увагу приділено інституційній
інфраструктурі політики пам’яті, розподілу повноважень між центральними
органами влади, наявній нормативно–правовій базі та практикам її створення.
Висвітлено проблеми браку когерентності та ієрархічності державної
політики пам’яті. Встановлено, що держава володіє досить різноманітним
інструментарієм політики пам’яті, однак наразі він розпорошений між різними
міністерствами і відомствами. Автор доходить висновку про необхідність
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розробки і затвердження концептуальних нормативно–правових документів
політики пам’яті, підвищення ролі Українського інституту національної
пам’яті.
Ключові слова: публічна політика, нормативно–правова база, Президент,
Верховна Рада, політика пам’яті, Український інститут національної
пам’яті.

У 2017 році травневі події знову нагадали про те,
що Революція гідності і боротьба проти російської
агресії не усунули проблеми розколу українського
суспільства на історичному ґрунті. Дані соціологічних
опитувань дають підстави стверджувати, що пам’ять про
Другу світову війну з області домінування радянської
традиції перемістилась в епіцентр амбівалентності. Так,
у 2016 році встановлення нової офіційної традиції –
Дня пам’яті і примирення 8 травня підтримували
47% громадян, а визнання низки історичних органів
влади та формувань (зокрема ОУН і УПА) борцями за
незалежність України – 42% [1]. Політика декомунізації
також вкрай неоднозначно сприймається суспільством:
у листопаді 2016 року більшість респондентів в цілому
негативно ставилась до демонтажу пам’ятників Леніну і
перейменування радянських назв міст і вулиць [2].
Ці тривожні дані соціології, а також багатий досвід
«війн пам’яті» в українській політиці та активне
використання історичних міфів і стереотипів російською
пропагандою актуалізують проблему вироблення на
державному рівні продуманої, ефективної, комплексної
та послідовної політики пам’яті.
Аналізу різних аспектів державної політики пам’яті
в Україні присвячені праці О. Волянюк [3], О. Гриценка
[4; 5], Ю. Зерній [6], О. Литвиненка [7], Г. Касьянова
[8], С. Набок [9], І. Симоненка [10] та інших. Як
зазначає О. Волянюк, «держава формує і здійснює
політику пам’яті як легітимний представник всього
суспільства, однак її роль і покликання у цій галузі досі
є предметом гострих наукових суперечок» [3, с. 103].
Ю. Зерній завданням держави вважає «створення
сприятливих умов для самоорганізації історичної
пам’яті як соціокультурної системи» [6, с. 175].
Дослідниця виокремлює політику пам’яті як сферу
державної політики та державного управління, констатує
необхідність розробки та затвердження Концепції
державної політики пам’яті. О. Гриценко пропонує
виокремлювати політику пам’яті (memory policy) саме
як напрям публічної політики, «цілеспрямовані заходи
держави (публічної інституції, суспільно–політичної
сили), що мають на меті формування й утвердження в
свідомості суспільства бажаних уявлень про історичне
минуле» [4]. Саме такий підхід взято за основу при
написанні цієї статті.
Австрійський політолог Г. Колбеч виокремлює три
загальні характеристики будь–якої публічної політики:
когерентність, ієрархічність та інструментальність [11,
с. 16–17]. Когерентність передбачає, що всі окремі дії
узгоджуються між собою, що вони утворюють частину
організованого цілого, єдину систему. Ієрархічність
політики
передбачає
єдиний
центр
ухвалення
політичних рішень і чіткий розподіл повноважень на їх
виконання. Інструментальність характеризує політику як
процес досягнення конкретних цілей.
Мета цієї статті – дослідити існуючі в Україні
механізми ухвалення та впровадження державної
політики пам’яті. Основну увагу приділено інститу
ційній інфраструктурі політики пам’яті, розподілу
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повноважень між центральними органами влади,
наявній нормативно–правовій базі та практикам її
створення.
Значення Верховної Ради як однієї з ключових
ланок інституційної інфраструктури державної політики
пам’яті зумовлене її ексклюзивним статусом законо
давчого органу. Законодавча база є обов’язковою
підставою для будь–якої політики, що реалізується на
державному рівні. Як зазначає Ю. Зерній, відправною
точкою в процесі формування правового поля для
реалізації державної політики пам’яті є стаття 11 Конс
титуції України, в якій, зокрема, зазначено: «Держава
сприяє консолідації та розвиткові української нації,
її історичної свідомості, традиції і культури...»
[6, с. 164].
У виключній компетенції Верховної Ради –
прийняття «меморіальних» законів – спрямованих на
те, щоб регулювати способи і форми використання
і репрезентації уявлень про минуле. Г. Касьянов
виокремлює два основні типи меморіальних законів:
одні просто встановлюють певні коммеморативні
практики і ритуали, інші – вводять обмеження і
встановлюють санкції за порушення цих обмежень.
Перший тип зазвичай передбачає наявність суспільного
консенсусу, другий свідчить про проблеми з ідентич
ністю та громадянською лояльністю [8, с. 64].
До меморіальних Г. Касьянов відносить такі закони
України: «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні»
(№376–V від 28 листопада 2006 р.); «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
1939–1945 років» (№315–VIII від 09.04.2015); «Про
засудження комуністичного і націонал–соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні і
заборону пропаганди їхньої символіки» (№317–VIII
від 09.04.2015); «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»
(№314–19 від 09.04.2015); «Про доступ до архівів
репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років» (№316–19 від 09.04.2015)
[8]. Сюди також можна додати внесені доповнення до
Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської
(гвардійської) стрічки, прийняті Верховною Радою
16 травня 2017 року.
Також Верховна Рада законодавчо регулює діяльність
інших інститутів політики пам’яті (Закон «Про освіту»
(№1060–XII від 23.05.1991), Закон «Про музеї та
музейну справу» (№249/95–ВР від 29.06.1995 тощо).
Кодекс законів про працю визначає перелік державних
свят, що теж є елементом офіційної політики пам’яті.
Крім того, у 2008–2009 та 2015–2017 роках Парламент
приймав щорічні постанови про відзначення пам’ятних
дат і ювілеїв. Окрім переліку самих дат та ювілеїв, цей
документ традиційно включає рекомендації щодо вжиття
певних комеморативних заходів Кабінету Міністрів,
Міністерству освіти і науки, Міністерству культури,
Міністерству закордонних справ, Державному комітету
телебачення і радіомовлення, органам місцевого
самоврядування; пропозиції – Національному банку та
«Укрпошті».
Існує практика ухвалення Парламентом окремих
меморіальних постанов (наприклад, «Про відзначення
90–річчя створення комсомолу України», №1221–VI від
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01.04.2009); вона сформувалась в умовах протистояння
парламентської більшості і Президента, полем для якого
стала зокрема і політика пам’яті [10].
Історично Президент України відіграє не менш
важливу і, як правило, значно активнішу роль у
державній політиці пам’яті, ніж Парламент. Не дарма
серед дослідників політики пам’яті в Україні вже
традиційною стала періодизація її етапів саме за
президентськими каденціями (В. Бабка, В. Гриневич,
Я. Грицак, Г. Касьянов, А. Киридон, С. Набок, А. Порт
нов та ін.).
Як першій особі держави, Президенту належить
центральне місце у різноманітних протокольних
урочистостях і церемоніях, зокрема й комеморативних.
І всі українські президенти охоче користалися нагодами
приміряти на себе амплуа «батька нації». Прези
дентських меморіальних указів налічується на прядок
більше, ніж меморіальних законів і постанов, ухвалених
Верховною Радою. Так, за підрахунками О. Гриценка,
Л. Кучма підписав 79 меморіальних указів, В. Ющенко –
159, В. Янукович – 17 [5].
Президентські меморіальні укази містять вказівки
системі виконавчої влади – Кабінету Міністрів, окремим
міністерствам та відомствам, місцевим державним
адміністраціям тощо (аналогічно до меморіальних
постанов Верховної Ради). Характерно, що майже всі
вони мають «одноразовий» характер, тобто видані під
конкретну дату/річницю.
За оцінкою С. Набок, саме прийняття окремих
нормативних
документів
щодо
відзначення
на
державному рівні тієї чи іншої події або вшанування
окремої особи залишалось найбільш вживаним в Україні
способом формування політики пам’яті протягом усіх
років незалежності [9, с. 253]. На думку дослідниці,
ухвалення «одноразових» документів під конкретну дату
(і політичну кон’юнктуру) є основною причиною тієї
еклектичності, що характерна для політики пам’яті в
Україні.
Винятком на цьому тлі виглядає президентський
Указ «Про заходи з відзначення 100–річчя подій
Української революції 1917–1921 років» (№17 від
22.01.2016), що передбачає здійснення комеморативних
заходів органами державної влади за єдиним планом на
2017–2021 роки. Документом передбачена підготовка
(на базі УІНП, із залученням НАНУ та громадськості)
«Переліку найважливіших пам’ятних дат і визначних
діячів Української революції 1917–1921 років», роз
робка та реалізація (зусиллями МІП та УІНП)
«медіа–плану на 2017–2021 роки щодо інформування
суспільства». Такі тенденції дають надію на вироблення
системного підходу у сфері державної політики
пам’яті, хоча поки що вони стосуються окремої
сторінки української історії, а не всього національного
наративу.
Кабінет
Міністрів
своїми
розпорядженнями
затверджує план конкретних заходів із вказівками про
залучення тих чи інших органів виконавчої влади.
Проаналізувавши урядові розпорядження у сфері
політики пам’яті 2014–2017 років, ми визначили
таку їх особливість: у своїх розпорядженнях Уряд не
посилається на конкретні постанови Верховної Ради чи
укази Президента, а немов би проявляє власну ініціативу
(хоча його розпорядження відповідають виданим раніше
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президентським указам; так, Розпорядження Кабінету
Міністрів №775–р та №777–р від 26.10.2016 де–факто
є виконанням вже згадуваного Указу Президента «Про
заходи з відзначення 100–річчя подій Української
революції 1917–1921 років», а Розпорядження №747–р
від 29.04.2015, №348–р від 05.05.2016 і №295–р від
11.05.2017 – президентського Указу «Про День бороть
би за права кримськотатарського народу» №472 від
16.05.2014).
Серед органів виконавчої влади, що залучаються
до виконання розпоряджень Кабінету Міністрів у сфері
політики пам’яті, фігурують: УІНП, Мінкультури,
МОН, МЗС, МІП, Держкомтелерадіо, Держкіно, НТКУ,
Національний банк, Міноборони, місцеві державні
адміністрації тощо. Також передбачене залучення за
згодою Національної академії наук, представників
конфесій, громадських організацій тощо. Таким чином,
саме Уряд є органом влади, що координує впровадження
офіційної політики пам’яті на загальнонаціональному
рівні.
Міністерство Культури є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади щодо формування
та забезпечення реалізації державної політики у
сферах культури та мистецтв, охорони культурної
спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних
цінностей, формування державної політики у сфері
кінематографії тощо (Указ Президента «Про Положення
про Міністерство культури України» №388/2011 від
6.04.2011). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
№420 від 17.06.2015 серед його численних функцій було
закріплено також забезпечення формування та реалізації
державної політики у сфері відновлення та збереження
національної пам’яті.
Український інститут національної пам’яті (УІНП)
є центральним органом виконавчої влади, який
реалізує державну політику у сфері відновлення та
збереження національної пам’яті Українського народу.
Діяльність Інституту спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра культури.
У завдання УІНП входить подання Міністрові культури
пропозицій щодо формування державної політики у
сфері відновлення та збереження національної пам’яті
Українського народу та національної свідомості
громадян (постанова Кабінету Міністрів №684 від
12.11.2014).
Як зазначає О. Литвиненко, фактичне підпоряд
кування Міністерству культури можна вважати обме
женням для діяльності УІНП, адже сфера політики
пам’яті є значно ширшою за сферу культурної
політики. На думку експерта, «для ефективної протидії
Росії, зокрема у війні проти імперської концепції
історичної пам’яті, УІНП повинен стати коорди
наційним і методичним центром. Навколо нього мають
об’єднуватися ресурси органів державної влади,
відповідальних за освітню, культурну та інформаційну
політику, громадських та академічних науково–
дослідних установ, освітніх і культурних закладів, кіно
і телебачення, засобів масової інформації. Відповідно
до цієї функції доцільно було би підвищити статус
УІНП і розширити коло його повноважень» [7].
Пропозиції про розширення сфери діяльності УІНП
висловлювалися експертним середовищем і раніше
[6, с. 171–172].
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Висновки. Держава володіє досить різноманітним
інструментарієм політики пам’яті, однак наразі
він розпорошений між різними міністерствами і
відомствами. Їх координація можлива лише на рівні
Кабінету Міністрів. Також серед особливостей, що
негативно впливають на вироблення національної
політики пам’яті варто відзначити: відсутність єдиного
комплексного підходу, «одноразовість» нормативно–
правових актів у поєднанні з їх ситуативною мінливістю
і непослідовністю, дублювання функцій офіційного
ініціатора державної політики пам’яті Верховною Радою
і Президентом.
Для подолання цих недоліків необхідне ухвалення
Верховною Радою єдиної Концепції національної
політики пам’яті. Її законодавче затвердження має
забезпечити ієрархічність державної політики у даній
сфері. Наступним етапом може бути затвердження
постановою Кабінету Міністрів Програми національної
політики пам’яті, що відповідала б засадам, прописаним
у Концепції, і містила доручення конкретним органам
виконавчої влади. Координуюча функція у розробці та
виконанні Програми має покладатись на Український
інститут національної пам’яті. Доцільно підвищити
статус УІНП, розширити його повноваження та
посилити ресурсне забезпечення.
Перспективою подальших досліджень у цьому
напрямі є розробка актуальних концептуальних засад
та методичних принципів впровадження державної
політики пам’яті.
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The mechanisms of adoption and implementation
of the state memory policy in Ukraine
The article dedicated to the existing mechanisms of adoption and implementation
of memory policy in Ukraine. The institutional infrastructure of memory policy,
division of powers between the central authorities, existing legal framework and
practices of its creation are in the focus. The problem of lack of coherence and
hierarchy of memory policy is outlined. It was found that the state has a diverse
toolkit of memory policy, but it is currently scattered among various ministries and
departments. The author concludes that it’s necessary to develop and approve of
conceptual legal documents of memory policy, to increase the role of the Ukrainian
Institute of National Memory.
Keywords: public policy, regulatory framework, President, Verkhovna Rada,
memory policy, Ukrainian Institute of National Memory.

***

221

Випуск 121

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

УДК 811.161.2:32.019.5(477)

Тарнавська А. В.,
студентка Історико–філософського факультету,
Київський університет ім. Бориса Грінченка
(Україна, Київ), zhuravska2012@gmail.com
Купрій Т. Г.,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
філософії, Київський університет ім. Бориса Грінченка
(Україна, Київ), t.kuprii@kubg.edu.ua

Політична мова у виборчій кампанії
як засіб впливу та маніпуляції
Проаналізовано мову як дієвий засіб комунікативного впливу, яка надає
можливість не лише описувати певні об’єкти чи ситуації зовнішнього світу, а
й інтерпретувати їх, задаючи необхідне адресату світосприйняття політичної
боротьби, керувати об’єктами впливу, нав’язувати політичним реципієнтам
їх позитивну чи негативну оцінку. Встановлено, що виборчий дискурс дозволяє
простежити механізми впливу на масову свідомість, виявити стратегії й
тактики мовленнєвої маніпуляції, дослідити мовні засоби їхньої реалізації.
Розкрито і доведено, що від ступеня володіння виборчими технологіями або
засобами політичної реклами залежать успішні чи безрезультатні наслідки
виборчої кампанії. В Україні дослідження питання політичних комунікацій стало
актуальним в житті політикуму і їхнє вивчення стало одним з основних напрямків
розвитку політичної науки.
Ключові слова: політична мова, політичний дискурс, маніпуляція, PR,
пропаганда, політична реклама, лозунгові слова.

У результаті інтернаціоналізації комунікації в
сучасному політичному просторі проблеми вивчення
вербального і невербального впливу на масову
свідомість виходять на передній план. Однією зі сфер, в
який маніпулятивний вплив є невід’ємним складником
її існування, є вибори. Виборчий дискурс дозволяє
простежити механізми впливу на масову свідомість,
виявити стратегії й тактики мовленнєвої маніпуляції,
дослідити мовні засоби їхньої реалізації.
Метою дослідницької роботи було розкрити сутність
та особливості функціонування мовних конструкцій
як засобу маніпулятивного впливу на потенційного
електорального споживача у виборчих кампаніях.
Різним аспектам питання застосування мовно–
інформаційних конструкцій присвячені праці як кори
феїв філософської думки Арістотеля, Ф. Ніцше,
Х. Крюгера, Г. Ноймана, М. Хайдеггера, П. Рікера та
ін. Та сучасних зарубіжних дослідників – Т. А. ван
Дейка [2], Б. Мілло, Р. Барта, Д. Болінджера, Г. Кресса,
Р. Ходжа, Е. Лассана, Р. Дентона, Ф. Уебстера,
Е. Бадера, Б. Ховленда, Е. Семпсон, М. Спілмена,
Л. Блакара та інших. Варто зазначити, що переважна
більшість сучасних дослідників акцентують увагу на
комплексному сприйнятті цього явища громадськістю як
у країнах з нерозвинутими формами демократії, так і в
державах з усталеними демократичними традиціями.
Значний внесок у розробку проблеми особливостей
мовного функціонування і його впливу на свідомість і
поведінку суспільства здійснили російські та українські
дослідники – А. Баранов, О. Румянцев, Г. Почепцов,
В. Бебик, С. Кара–Мурза [5], І. Рогозіна, Б. Базилєв,
І. Поліщук [9], О. Сисун, А. Стриженко, А. Денисова
[4], О. Шавардова та ін. На сьогодні в галузі вітчизняної
політичної науки існують також дисертаційні дослід
ження, які розкривають як специфіку феномена
політичного мовного маніпулювання (В. Петренко), так
і окремі аспекти даної проблеми (М. Дем’яненко [3],
О. Прасюк).
Справжнє красномовство не потребує галасу,
щоб скликати народ та підтримувати порядок.
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Спілкування передбачає не тільки і не стільки передачу
емоційних станів, скільки передачу інформації. Зміст
інформації передається за допомогою мови, тобто
приймає вербальну (словесну), або ж невербальними
засобами. Людина, професія якої пов’язана з постійним
проголошенням промов, читанням лекцій, доповідей,
просто неможлива без ґрунтовних знань принципів і
правил мистецтва комунікації. Публічна мова може
розглядатися як своєрідний твір мистецтва, який впливає
одночасно і на почуття, і на свідомість.
Термін «політична мова» на сьогодні не є
загальноприйнятим, існують інші визначення: «мова
політики», «політичний дискурс». Іноді їх вживають
як синоніми, але, на думку А. Баранова, ці поняття
слід розрізняти. Він трактує «політичний дискурс» як
сукупність усіх мовних актів, які використовуються
в політичних дискусіях, а також правил публічної
поведінки, які оформилися згідно існуючих традицій та
отримали перевірку досвідом [1]. Під мовою політики,
за визначенням Л. Нагорної, зазвичай розуміють
термінологію і риторику політичної діяльності. Полі
тична мова у такому баченні – це не обов’язково
прерогатива професійних політиків чи державних
чиновників; це, по–перше, ресурс, відкритий для всіх
членів мовного співтовариства, а по–друге, мова, що
застосовується у маніпулятивних цілях [7, с. 53]. До
сфери політичної мови відносять також увесь спектр
проблем, пов’язаних із політичною коректністю і
боротьбою за чистоту мови. Проте, мова політики так
само є мовою маніпуляцій, як і політична мова [12,
с. 159].
В умовах жорсткої інформаційної та психологічної
боротьби за виборця переможе той, хто зможе
нав’язати свою «картину світу», свою оригінальну
концепцію
міфологізованої
реальності
цільовій
аудиторії. Політичний міф у такій спосіб покликаний
упорядкувати політичну реальність й постає як засіб
інтерпретації дійсності. Його використовують для
реалізації конкретних політичних завдань: боротьби
за владу, легітимізації влади, здійснення політичного
панування або панування політичної ідеології. На
думку українського філолога Г. Почепцова, політичний
міф – це універсальна конструкція, яку завжди можна
наповнити конкретним політичним змістом [10, с. 68].
Так ось, для міфології демократії характерні такі
міфологеми, як політична свобода і особистий вибір
громадян, громадянське суспільство, демократична
політична влада, незалежність засобів масової
інформації, моральність політики [11, с. 112].
Феномен мови відіграє особливу роль у політичних
маніпуляціях, зокрема під час виборчих перегонів,
оскільки мова не здатна виступати суто нейтральним
засобом передачі інформації. Мовні маніпулятори
використовують «пастки/клітки мови», коли за
допомогою мови можна виділити не лише значущі
питання чи вирази, але й очікувані відповіді. Це в першу
чергу відображається у своєрідній «грі» між політичним
суб’єктом і виборцем. Основними елементами якої є,
з одного боку, необґрунтовані обіцянки, з їх подаль
шим невиконанням, уникання розумних програм і
планів, швидкий темп обговорення важливих проблем,
активізація стереотипів тощо. А з іншого боку –
політична свідомість (як масова так і індивідуальна), яка
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часто віддає перевагу емоціям над тверезим розумом,
і в свою чергу є об’єктом політичної комунікативної
технології. Кожен кандидат за допомогою прихованого
емоційного впливу намагається «вкласти» у свідомість
електорату тільки йому вигідні ідеї, погляди цінності,
переконання тощо.
Маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою
мовних засобів, які в поєднанні з позалінгвальними,
певними прийомами організації тексту, структурування
та подання інформації застосовуються в суспільно–
політичних процесах за посередництвом ЗМІ та станов
лять маніпулятивні стратегії. Такий процес дав підстави
Т. А. ван Дейку стверджувати, що в рекламному
дискурсі класична денотативна комунікативна стратегія
«хто–що–кому каже» поступово змінюється на «хто –
ЯК–кому каже» [2, с. 35].
У суспільстві ж перехідного типу маси підсвідомо
тяжіють до швидкого вирішення всіх наявних проблем і
більш лояльні до політиків, які обіцяють «краще» життя
вже сьогодні. У центрі мовно–маніпулятивної ідеології,
не економіка, не політика, навіть не суспільство. Її
ядро – особистість, у першу чергу її моральний аспект.
Маніпулятивні стратегії функціонують всередині
комунікативного простору й полягають в оперуванні
інформацією з метою мовленнєвого впливу на адресата
відповідно до інтенцій адресанта як джерела цього
впливу [13, с. 143]. Проблема впливу мови на людину,
її спосіб мислення і поведінку, безпосередньо пов’язана
із виступами та промовами політичних діячів у засобах
масової інформації.
Сучасні політики усвідомлюють необхідність
оволодіння таким стилем мовлення і нормами
літературної мови, які здатні дати найвищий коефіцієнт
корисної дії. Будь–який оратор зіштовхується з необ
хідністю правильного розташування, компонування
мовних одиниць, тобто всього того, що становить
суть та специфіку побудови промови за допомогою
політичних афектів: викликають багаті образні асоціації,
яскраві спогади; активізують сильні емоції, провокують
бажану реакцію і тим самим є мобілізуючим засобом;
забезпечують швидку категоризацію поняття – вход
ження в мовну картину політичного світу; є економним,
зрозумілим для мас, ефективним позначенням складних
політичних реалій. Вивчення виступів дозволяють,
з одного боку, прогнозувати подальші дії і наміри
політика, а з іншого – встановлювати найбільш
ефективні способи впливу на слухачів через різні типи
конотації.
Квінтесенція промови найчастіше виявляється у
фразеологічних конструкціях. Це пояснюється тим,
що фразеологізми ближчі для сприймання простого
громадянина. Вони народилися зі живої розмовної
мови, тому мають успіх у значного прошарку елек
торату. Важлива ознака фразеологічних сполучень –
метафоричність спортивних, театральних, магічних і
військових аналогій та образів («опозиція атакувала»,
«останній бій добра і зла», «підмостки театру виборчої
кампанії», «шамани не зможуть так легко скалькувати
наше право»). Вживаючи їх, політичний діяч ніби
наближається до кожного слухача, говорячи «його»
мовою.
У виборчих кампаніях політики застосовують
маніпулятивну стратегію евфемізації, яка полягає у
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нейтралізації потенційно небезпечного висловлювання,
шляхом його перефразування, вербальній агресії
«вторгнення в когнітивний простір адресата» («лише
вони і тільки вони спроможні вивести країну з кризи»,
«покінчити з казнокрадством, корупцією і тіньовою
економікою», «вирішити проблему безробіття» та
ін.), винайденням нових термінів з максимально
позитивною конотацією. «Ми підвищимо прожитковий
мінімум!» – популізм та трансляція соціальних міфів
блокують шляхи пошуку істини [3, с. 49]. Вплив
мови в політичній комунікації реалізується також
через стратегію вуалювання та стратегію анонімності
(деперсоналізації) як прийому зняття відповідальності.
Одним з найвпливовіших мовних прийомів є рима,
яка слугує для підсилення виразності повідомлення
і для полегшення його запам’ятовування «Прописка
коррупционера–тюрма! Добейся этого 28 октября!»,
«Ти козацького роду? Голосуй за Свободу». В полі
тичній рекламі часто застосовують або перероблені
прецендентні віршовані тексти, або створюють нові.
Відома у риториці стратегія привернення уваги та
підвищення запам’ятовуваності тексту представлена
у симбіозі політик – фраза – відеоряд. Спрацьовує
це часто при переліку досягнень кандидатів під час
урядової чи депутатської роботи.
Вербалізації тактики «усунути негаразди» слугують
різні семантико–синтаксичні засоби вираження спону
кальності: інфінітивні речення «жити по–новому
(Солідарність)», речення з модальними дієсловами
«політика може бути відкритою! (УДАР)», еліптичні
речення «Ні – політичним репресіям, Ні – нелегальній
міграції! (Батьківщина)».
Щоб досягти бажаних результатів виникає потреба
застосовувати універсальний набір прийомів, які б
допомогли переконати не тільки окрему людину, а й
натовп. Особливу категорію становить мовна сугестія,
яка дозволяє текстові виконувати не тільки базові,
а й приховані завдання. Правильно складений текст
переконає електорат у правдивості та непохитності
слів того чи іншого політика. Користуючись усіма
рівнями сугестії політик може розраховувати на те,
що його промова буде не тільки вдалою, а й мати
певний вплив на суспільну свідомість. Використання
абстрагування від вищої влади, не розділення їх
думок чи підкреслення некомпетентності – один із
засобів наближення до народу та створення іміджу своєї
людини. Ю. Тимошенко, наприклад, у своїх риторичних
промовах використовує тактику узагальнення і
протиставлення: «Вони обіцяють – вона працює,
вони блокують – вона працює, вони руйнують – вона
працює».
Поступово відбувається збільшення ролі і простору
неформального
(неофіційного)
аспекту,
оскільки
суспільство сьогодні настільки втратило довіру до ЗМІ,
що схильне більше вірити сусідові чи випадковому
супутнику, аніж офіційним джерелам. Сьогодні штучно
створюються чутки, байки, які успішно «запускаються»
із допомогою засобів масової інформації, що значно
прискорює процес їхнього «легендування». Далі в
масовій свідомості починає діяти принцип «немає диму
без вогню», і чутка отримує активне розповсюдження.
У сучасному політичному PR чутка зазвичай має дві
складові. Перша – це все той же «компромат». Друга –
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майбутня «розплата за гріхи» у вигляді відставки чи
краху кар’єри, а можливо, й карного переслідування.
Необхідна деталь – збудження уяви аудиторії, їй
пропонується «самій здогадатися», «зробити висновки»
та ін. [4, с. 16]. Основна тенденція проявляється у тому,
що чорний піар знайшов найбільше своє втілення в
Інтернеті. Туди потрапляють компромати, провокації,
відверті плітки сатиричні та іронічні жарти, анекдоти
та насмішки.
Найпоширенішим відображенням неформальної
комунікації впливу є сміх – один із найсильніших
засобів дискредитації політичних опонентів. Він
досягає головної мети – конкурентів перестають
сприймати всерйоз як політиків. Достатньо міцним
прийомом «чорного PR» є анекдоти. Карикатури,
шаржі, графіті як суб’єктивне джерело, але не менш
цінне у дослідженні, надає уявлення про задзеркалення
політичної реальності, адже художник дуже чітко дає
зрозуміти читачам свою позицію щодо певної публічної
особи чи події.
Зворотній бік політичної реальності, проте далеко
не міфічний часто використовуються у карикатурах,
пародіях, сатиричних програмах, таких як, наприклад,
«Кукли» на каналі НТВ, мультсеріал про український
політикум «Великі перегони» та «Казкова Русь» на
каналі «1+1», мультиплікаційні ролики з політичним
підтекстом про Сімпсонів у США. Це водночас легкий
жанр політичної реклами з глибоким змістом, який
надає розуміння всім учасникам політичної діяльності.
Найефективнішим засобом політичної пропаганди
й антитехнологій у сучасному світі стало телебачення
(ТБ). Воно дозволяє монтувати картинку, яка впливає
на свідомість і емоції [9, с. 117]. Маніпулятивний вплив
припускає ретельний відбір і спеціальне компонування
тексту, який викликає позитивні або негативні асоціації,
що дозволяє впливати на сприйняття інформації
аудиторією ЗМІ.
Радіодискурс – звук у радіокомунікації є одним
з головних засобом передавання інформації і має
надзвичайний вплив на підсвідомість людини. Це дає
слухачам можливість уявити себе безпосередніми
учасниками події, пофантазувати, домислити. У
радіодискурсі використовують всі можливі вербальні та
невербальні засоби для створення акустичної картини
дійсності. Це шуми, музика, монтаж, тон, ритм, темп
мовлення, природні та психологічні паузи, тембр,
логічний і фразовий наголоси. Радіожурналіст повинен
вибирати такі форми комунікації, які б створювали
ілюзію звернення до великої аудиторії загалом і до
кожного слухача зокрема.
Інтернет і соцмережі. Популяризація мережі
Інтернет в суспільстві, відносна дешевизна його
застосування в політичних цілях, миттєвість та масштаб
охоплення зробили цей вид медіапростору в останні
роки одним з головних, а подекуди й визначальним
джерелом маніпуляції масовою свідомістю. Найбільшою
популярністю
використання
Інтернет–технологій,
зокрема соціальних мереж може слугувати кампанії
С. Тігіпка, Ю. Тимошенко та О. Ляшка.
Преса. Друковані ЗМІ часто стають одним із
засобів
маніпулювання
громадською
свідомістю.
Проаналізувавши вибрані тексти, можемо дійти до
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висновку, що подача матеріалів в масових виданнях
дещо відрізняється. Якщо періодика «з ім’ям»
пам’ятає про етичні принципи журналістики і не
йде на порушення законодавства, то робота масових
видань не рідко полягає у подачі агітаційної інфор
мації «Комсомольська правда в Україні» та прояв
ляються риси джинси, що є порушенням журналістської
етики.
Володіння стратегіями та тактиками входить у
прагматичну компетенцію адресанта: чим більше
він компетентний у мові та мовленні, у застосуванні
постулатів й правил спілкування, тим різноманітніші та
гнучкіші його стратегії і тактики й тим успішніше він
досягає своїх цілей. Чим більше офіційна обстановка
спілкування та соціальні ролі адресантів, тим жорсткіші
сценарії, стереотипніше їхній каркас та суворіший
контроль за стратегіями і тактиками. Стратегічний план
та тактичні ходи тісно зв’язані [9, с. 112].
Реальної конкуренції виборчим програмам кан
дидатам у президенти чи депутати не існує. Це
пояснюється тим, що за плечима кандидатів і партій
немає реальних і конкретних справ, завдяки яким вони
могли б себе рекламувати. А отже, використовуються
технології політичного маніпулювання. Розрахунок
навіть у «чистих» технологіях робиться на маніпу
лювання почуттями виборців, їхніми страхами та
надіями, на ірраціональні мотиви голосування. Таким
чином, можна говорити про тенденції театралізації
політики.
У зв’язку з цим Р. Блакар виділяє такі «інструменти
влади, які має у своєму розпорядженні відправник
інформації», тобто мовні прийоми, які можуть
сприяти здійсненню впливу: вибір слів і висловів,
вибір граматичних форм, вибір послідовності,
суперсегментні характеристики (наголос у реченні
(емфаза), тон наголосу та ін.), використання
політичної символіки, вибір передумов, які приховані
чи маються на увазі, широке використання
різноманітних мовних зворотів («панове», «товариші»
чи «панове–товариші» – з іронією) [8, с. 44].
Ефективними засобами створення станів свідомості
через відображення сугестії та персуазивності є звук
та світло певних частот. Відомо, що в гіпнотичному
стані людина найефективніше піддається сугестії, а
гіпнотичний стан може бути навіяний музикою певної
частоти. Цим зумовлені популярність розміщення
реклами на концертах, залучення музикантів до
передвиборчих кампаній. На виборах 2007 р., дану
техніку було вже опановано. Між музичними номерами
раз по раз лунали заклики ведучих «Скажемо виборам
«так»!». До речі, ритм самої музики якраз підпадав під
визначення «гіпнотичний». Побудова іміджу політичного
суперника є однією з найпоширеніших маніпулятивних
технологій, тому «походження нині забезпечується
рекламою» [9, с. 116].
Негативний зміст політично–мовних явищ відоб
ражається в основних принципах популізму, що є
також маніпулюванням громадською думкою. Попу
лізм як форма мобілізаційних та маніпулятивних
комунікативних практик реалізується за допомогою
вербальних і невербальних методів (промови, виступи,
коментарі, реклама, буклети, проспекти, відеоролики
тощо).
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Наступний вид інформаційно–комунікативної тех
нології – політична реклама має наблизити лідера
до мас, показавши його позитивний імідж. Однак, на
відміну від реклами комерційної, політична реклама
часто містить неприємну критику опонента. За тверд
женням деяких фахівців, подібний метод справляє більш
ефективний вплив на виборців, ніж позитивна реклама.
Політична реклама сьогодні – це не тільки ТВ–кліпи,
оголошення, листівки, плакати, direct–mail і щити.
Це – формування псевдоподій, інформаційних мотивів
для того, щоб «стирчати» на телеекранах і інших ЗМІ.
Відбувається залучення в передвиборну кампанію
зірок шоу–бізнесу тощо. Політична реклама має на
меті негативний контекст замінити на позитивний.
Повідомлення більш дієві, якщо не лише намагаються
переконати людей у небезпечності й вірогідності
небажаних наслідків, але й пропонувати ефективну
стратегію захисту, побудовану на позитиві. Таким
чином, застосована у рекламних дискурсах мотивна
лексика утворює семантичні комплекси з характерною
позитивною/негативною цінністю, які виступають вер
бальним керуванням людською поведінкою [6, с. 143].
На ТБ за допомогою рекламних роликів – також
маніпулювали свідомістю громадян і застосовували
чорний PR. Партія регіонів завжди показувала у
чорно–білому кольорі все, що було до їх правління та
у кольоровому – рекламували себе. Батьківщина теж
використовувала цей спосіб, не забуваючи давити на
емоційний фон. Ролики Олега Ляшко малобюджетні й
основна їх маса була більш популярна в Інтернеті, ніж
на телебаченні. Але у своїх роликах він не підтримував
нікого, вдаючись до відвертої зневаги всіх опонентів, що
є одним з методів ефективної реклами.
Дискредитація політичного опонента діє значно
ефективніше, ніж «біле» інформування про переваги
того, чи іншого політика. Здебільшого у нас голосують
«проти когось», а не «за». Тому на теренах нашої
держави – чорний піар є ефективним, хоча і брудним
способом агітації.
У сучасних ЗМІ часто вживаним є прийом
плавної зміни смислового значення виразу, який
реалізується за допомогою застосування евфемізмів та
метафор. Евфемізми відволікають увагу реципієнта
від забороненого поняття, приховують справжню
сутність явища за рахунок створення нейтральної
або позитивної конотації. Цьому можуть слугувати
такі приклади: «знешкодити» – «вбити», «обман –
спотворення істини». У текстах мас–медіа велику роль
відіграють метафори, які є не тільки популярними
та продуктивними засобами мовної виразності, а й
одними з тактичних прийомів прихованої маніпуляції.
Крім евфемізмів, у медіа–текстах також вживаються
дисфемізми або пейоративні вирази для позначення
поняття, яке містить негативну оцінку явища.
Вплив на свідомість реалізується за допомогою
застосування «лозунгових слів», що являють собою
ідеологічно, соціально чи політично значимі тексти,
оформлені як короткі оціночні вирази, метою яких
є зміна поведінки чи цінностей адресата. Ці мовні
явища у російських ЗМІ мають вигляд іронічного
«обігрування»: «Бандитам тюрми», «Від стабільності
до добробуту», «Приєднуйся до команди нових лідерів»,
«Від успіху людини – до успіху країни». Неологізмами
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«укр» (скорочення українець), «укроп» у російських та
проросійських ЗМІ мали на меті принизити, образити
українського воїна–захисника держави та її кордонів.
Однак, відбулася ще одна мовна метаморфоза: термін
під варіантом розшифрування «український опір»
набув широкої популярності та позитивного змісту в
українському сегменті Інтернет, тобто в українському
мовному просторі евфемінізувався і навіть дав назву
одній з молодих політичних партій українського полі
тикуму. Оказіоналізми: «клінтонівець», «кнопкодав»,
«Бандерштат», «кучмізація», «жириновщина», «олігар
хіада», створюючи здебільшого негативне розмите лек
сичне значення, як напрочуд долинають до свідомості
виборця.
Передвиборча діяльність має на меті досягнення
такого впливу на свідомість людей, який сформував би
прихильне ставлення електорату до певних політиків та
їхніх ідей. Саме для цього й використовуються виборчі
технології, зокрема, методи нейролінгвістичного
впливу (програмування) на підсвідомість виборців
задля зниження рівня критичності їх мислення [9,
с. 120].
Для вкорінення соціальних міфів технологія
маніпулювання передбачає використання багатющого
арсеналу конкретних методів впливу на свідомість
людей. До них належать пряме підтасування фактів,
замовчування небажаної інформації, поширення
брехні і наклепу, а також більш тонкі, рафіновані
засоби: напівправда, навішування ярликів.
Застосовування методів маніпулятивних технологій
таких, як метод фрагментації (максимальним вира
женням методу фрагментації слугує прийом «білий
шум»), метод створення фактів, метод історичних
аналогій, метод «закидання багном», метод семантич
ного маніпулювання (використання дезінформації).
Протидіяти політичному маніпулюванню суспіль
ною свідомістю можливо тільки тоді, коли буде підви
щуватися політична культура українського суспільства,
буде вдосконалене виборче законодавство, посилений
суспільний контроль за виборами.
Висновки. Отже, вивчення питання політичної
комунікації як мотивованої послідовності мовленнєвих
прийомів у боротьбі за владу в останні роки і до
сьогодні має значний науково–практичний інтерес.
Розробка різних аспектів цієї проблеми, враховуючи
широке коло джерел, уможливила не тільки проана
лізувати суть поняття «політична мова», «мовна
маніпуляція», «мовний вплив у виборчій кампанії», а
й визначення видів, типів та методів маніпулятивних
комунікативних технологій, які використовуються під
час виборчих кампаній, ознайомлення з найвідомішим
українським досвідом розробок з проблем мовного
виборчого маніпулювання.
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Political language in election campaigns that is a means
of influence and manipulation
The article analyzes the language as an effective means of communication,
which allows not only describe specific objects or situations. It also allows interpret
them, manage and impose positive or negative evaluation for political recipients.
There was established that election discourse allows tracing mechanisms of influence
on mass consciousness. It also identifies the strategies and tactics of manipulation
of speech, language tools to investigate their implementation. In this article proved
that success of effective campaign depends on the degree of election technology or
means of political advertising. In Ukraine researches of political communication was
important in the life of politicians. These researches become one of the main areas of
political science.
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Децентралізація 2016:
перевірка виборами
Волинської області
Розкрито результати виборів до об’єднаних територіальних громад
Волинської області 2016 року в умовах проведення реформи місцевого
самоврядування в Україні. Питання децентралізаційної реформи викликає
теоретичний та практичний інтерес, а проведення перших виборів у об’єднаних
територіальних громадах (далі – ОТГ) має вплив на формування місцевих
еліт, з яких і формується загальноукраїнська еліта, яка визначає подальший
економічний, соціальний, культурний та міжнародний розвиток України.
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, об’єднана
територіальна громада, вибори, громадяни.

Стаття 140 Конституції України визначає, що
місцеве самоврядування є правом територіальної
громади – жителів села чи добровільного об'єднання у
сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста –
самостійно вирішувати питання місцевого значення в
межах Конституції і законів України [1].
Вибори до ОТГ України є частиною реформи
місцевого самоврядування та однією із демократичних
форм волевиявлення територіальної громади. Вибори до
органів місцевого самоврядування відіграють важливу
роль у визначенні подальшої долі громади та долі
країни в цілому, тому дослідження результатів перших
виборів до ОТГ є дуже актуальним для подальшої
реалізації реформи місцевого самоврядування України.
Результати «децентралізованих виборів» однозначно
мають вплив на формування місцевих еліт, а з місцевих
еліт і формується загальноукраїнська еліта, яка визначає
подальший економічний, соціальний, культурний роз
виток України.
Дослідженням питань перших виборів ОТГ зай
маються такі науковці: А. Ткачук [2], В. Малиновський
[3; 7], В. Пальчук [4].
Перші вибори до ОТГ регулюються такими
законодавчими актами: Конституція України, Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон
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України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», Закон України «Про місцеві вибори».
Метою статті є аналіз результатів перших виборів
до ОТГ у Волинській області, які відбулися у 2016 році.
Для того, аби зробити якісний аналіз результатів,
потрібно виконати такі завдання:
– обрахувати явку виборців;
– проаналізувати передвиборчий процес до ОТГ
Волині;
– врахувати гендерний підхід та дотримання
виборчого законодавства.
Для того, аби розуміти як відбувалися вибори
до ОТГ, потрібно проаналізувати за якою виборчою
системою здійснювалося волевиявлення громадян.
Вибори депутатів міськрад міських об'єднаних громад
проходили за пропорційною виборчою системою –
виключно партії мали право подати не більше ніж по
одному кандидату в округах. Виборець міг підтримати
лише одного з усіх кандидатів у бюлетені, при чому
його голос вважався відданим як за самого кандидата,
так автоматично й за партію, яка його висунула. При
цьому розподіл мандатів здійснювався лише між канди
датами від партій, списки яких подолали 5% бар’єр.
Вибори голів у міських ОТГ пройшли за мажори
тарною системою відносної більшості (виграє той
кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів).
Вибори депутатів сільських і селищних рад проходили
за мажоритарною системою відносної більшості в
одномандатних округах, а сільських і селищних голів –
за такою ж системою в єдиному окрузі (перемогу
отримував той, хто набрав найбільше голосів виборців).
11 грудня 2016 року у Волинській області відбулися
перші вибори депутатів сільських, селищних, міських
рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських
голів, а саме у:
1) Литовезькій сільській ОТГ (Литовезька сільська
рада (село Литовеж), Заболотцівська сільська рада (села
Заболотці, Біличі), Заставненська сільська рада (село
Заставне), Мовниківська сільська рада (села Мовники,
Кречів);
2) Поромівській сільській ОТГ (Поромівська сільська
рада (села Поромів, Лежниця, Михалє, Млинище,
Петрове), Бужанківська сільська рада (села Бужанка,
Бортнів, Верхнів, Іванів, Шахтарське);
3) Поворській сільській ОТГ (Поворська сільська
рада (села Поворськ, Гулівка, Заячівка, Озерне), Козлини
чівська сільська рада (села Козлиничі, Грив’ятки, Луківка, Шкурат), Пісочненська сільська рада (село Пісочне),
Ситовичівська сільська рада (села Ситовичі, Світле);
4) Княгининівській сільській ОТГ (Княгининівська
сільська рада (села Княгининок, Буків, Зміїнець,
Милушин, Милуші, Моташівка, Сирники), Рокинівська
селищна рада (смт. Рокині, село Брище);
5) Прилісненській сільській ОТГ (Прилісненська
сільська рада (село Прилісне), Галузійська сільська рада
(село Галузія), Городоцька сільська рада (село Городок),
Карасинська сільська рада (села Карасин, Замостя),
Лишнівська сільська рада (село Лишнівка), Серхівська
сільська рада (село Серхів).
Також, 18 грудня 2016 року відбулися вибори ще у
трьох громадах Волинської області:
1) Павлівській сільській ОТГ (Павлівська сільська
рада (села Павлівка, Самоволя, Старосілля), Жашко
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вичівська сільська рада (село Жашковичі), Завидівська
сільська рада (село Завидів), Переславичівська сільська
рада (села Переславичі, Трубки), Риковичівська сільська
рада (село Риковичі), Старопорицька сільська рада (села
Старий Порицьк, Клопочин), Топилищенська сільська
рада (село Топилище);
2) Дубівській сільській ОТГ (Дубівська сільська рада
(села Дубове, Бахів, Вербка), Городищенська сільська
рада (села Городище, Гредьки, Красноволя), Облапська
сільська рада (села Облапи, Мислина);
3) Заболоттівській сільській ОТГ (Заболоттівська
селищна рада (смт Заболоття), Гутянська сільська рада
(село Гута), Заліська сільська рада (село Заліси), Турська
сільська рада (село Тур).
За даними громадянської мережі ОПОРА, у Волин
ській області явка виборців на виборах 11 грудня
2016 року становила – 65,20%, у Рівненській – 61,25%,
у Вінницькій – 57,69%, у Чернігівській – 53,14%,
у Полтавській – 51,20%, у Одеській – 49,37%, у
Тернопільській – 45,20%, у Запорізькій – 42,77%, у
Дніпропетровській – 40%, у Миколаївській – 39,21%,
у Харківській – 38,39%, у Херсонській – 36,05% та
Чернівецькій – 36% [5]. У цілому, явка на виборах у
Волинській області продемонструвала достатньо пози
тивні сигнали.
«Вибори стали свого роду міні–плебісцитом на
підтримку децентралізації. Така активність виборців
в купі з вашою перемогою демонструє, що люди
не просто повірили в децентралізацію, а рішуче її
підтримали. Вони зрозуміли, що передача повноважень
та фінансових ресурсів на місця відповідає їхнім
життєвим інтересам, бо це все дало можливість
розпочати вирішувати застарілі проблеми, грошей
на які бракувало протягом десятиліть», – сказав
Президент України П. Порошенко 24 грудня 2016 року
в Києві під час зустрічі з новообраними головами та
депутатами об’єднаних територіальних громад [6].
Аналізуючи вибори до ОТГ Волинської області, які
відбулися у 2016 році, ми можемо виділити високу
активність з боку кандидатів на посади голів ОТГ та
кандидатів у депутати. Зважаючи на зростаючу роль
ОТГ у здійсненні публічного управління, суттєвому
збільшенню повноважень та бюджетів, до перших
виборів голів та депутатів значно зросла увага
політичних партій, які прагнули провести в ОТГ більшу
кількість своїх представників та перевірити власну
електоральну підтримку напередодні потенційних
парламентських виборів. За своєю напругою, увагою,
ресурсами вони, фактично, зрівнялися з виборами до
міських рад. Усе зазначене вище стало переконливим
свідченням народження справді нового інституту
місцевого самоврядування європейського зразка – ОТГ
[3, с. 69–70].
Декілька років тому, не можна було уявити такої
активності, оскільки в деяких селах Волинської області
взагалі був один кандидат на посаду сільського голови.
Тому можна зробити висновок, що вибори до ОТГ
підвищили зацікавленість у розвитку своїх громад
з боку кандидатів. Але можливо, така активність
зумовлена не лише альтруїстично–патріотичними
поглядами, але і власною вигодою, оскільки кандидати
розуміли, що місцевий бюджет ОТГ буде значно
більший ніж раніше.
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Перші вибори до ОТГ Волині 2016 р. найцікавішими
були у Княгининку. Після об’єднання – це одна
з найбільших, якщо не найбільша територіальна
громада на Волині, біля Луцька. Обласний центр
плавно переходить у села Княгининівської сільради,
кілька з них, зокрема Зміїнець, Милуші – це так звані
«царські села». Тут дорога і заманлива земля, і Луцьк,
з яким Княгининок не захотів об’єднуватися, вже
не може на неї претендувати. А місто просто не має
куди розвиватися. Останній рік сільським головою
у Княгининку була підприємець О. Твердохліб, яка
сім років працювала у Чехії, а повернувшись додому,
заснувала дуже успішну фірму з пошиття одягу для
немовлят, яка і стала головою Княгининівської ОТГ [8].
В Княгининівській ОТГ відбулися дебати між
кандидатами на посаду сільського голови. Дебати
проходили у п’ять турів і регламентувалися у часі.
Кандидати представили себе і свої передвиборчі
програми, відповідали на запитання про бюджет
розвитку громади, його формування та розповіли як
збираються вирішувати проблеми в освітній, медичній,
соціальній, аграрній сферах. Все вищеперераховане
показує, яку новизну, прозорість та європеїзацію несе за
собою створення ОТГ.
Також, не потрібно забувати і про гендерний аспект,
який був присутній під час проведення виборів 11 та
18 грудня 2016 року. Громадянська мережа ОПОРА
проаналізувала відсоткове співвідношення жінок та
чоловіків, які виявили бажання брати участь у перших
виборах на Волині шляхом самовисування та від
політичних партій.
58,5% чоловіків та 41,5% жінок брали участь
у перших виборах до восьми рад ОТГ на Волині
як кандидати. Відповідний аналіз був здійснений
на основі інформації із постанов територіальних
виборчих комісій про реєстрацію кандидатів. На посаду
селищного та сільських голів вісім ОТГ на Волині
балотувалося загалом 31 особа. З них – 74,2% чоловіків
та 25,8% жінок. Найбільший відсоток жінок, які
виявили бажання поборотись за посаду сільського
голови, зафіксовано у Поромівській громаді, де участь
у виборах беруть 66,7% жінок та 33,3% чоловіків.
Жодної жінки як кандидатки не було у виборах
Литовезького і Поворського сільського голови, а також
Заболоттівського селищного голови об’єднаної громади.
З–поміж кандидатів у депутати до однієї селищної
та семи сільських рад ОТГ – 58,5% чоловіків та
41,5% жінок. Зокрема, найбільший відсоток чоловіків–
кандидатів зафіксовано у Заболоттівській селищній
громаді – 65,3%. Натомість, найбільший відсоток
жінок–кандидатів – у Поворській ОТГ – 52,9%. Щодо
інших громад, то співвідношення жінок–кандидатів
до чоловіків–кандидатів розподілилось таким чином:
у Княгининівській громаді участь у виборах до
сільської ради брали 61,8% чоловіків та 38,2% жінок;
у Литовезькій сільській громаді – 60,9% чоловіків і
39,1% жінок; у Поромівській ОТГ – 61% чоловіків і
39% жінок; у Прилісненській громаді – 52,1% чоловіків
і 47,9% жінок; у Дубівській сільській громаді –
59,3% чоловіків та 40,7% жінок; у Павлівській ОТГ –
57,1% чоловіків і 42,9% жінок.
Не усі місцеві осередки політичних партій, які
висували кандидатів для участі у перших виборах в
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об’єднаних громадах на Волині, врахували гендерний
аспект під час процесу висування. Загалом, не врахували
відповідний аспект 12 місцевих осередків партій (41%).
Зокрема, Луцька районна організація Радикальної
партії Олега Ляшка висунула для участі у виборах у
Княгининівській громаді 83,3% чоловіків і 16,7% жінок,
а Луцька районна організація політичної партії Народ
ний Рух України – 100% чоловіків.
Для участі у виборах до Прилісненської ОТГ
Маневицька районна організація політичної партії
«Об’єднання «Самопоміч» висунула 76,9% чоловіків
та 23,1% жінок, а Маневицька районна організація
політичної партії ВО «Батьківщина» – 29,4% чоловіків
і 70,6% жінок. У той же час, не врахувала гендерний
аспект під час висування кандидатів для участі у
виборах у Заболоттівській селищній ОТГ Ратнівська
районна організація ВО «Свобода», яка висунула
83,3% чоловіків і 16,7% жінок.
Це ж стосується і Ковельської районної організації
ВО «Свобода», яка для участі у виборах у Дубівській
громаді висунула 75% чоловіків та 25% жінок. Таке
ж співвідношення (75% / 25%) чоловіків–кандидатів і
жінок–кандидаток спостерігається у Поворській ОТГ на
Ковельщині, де гендерний аспект не врахував під час
висування кандидатів місцевий осередок Радикальної
партії Олега Ляшка.
Кардинально різнився показник гендерного балансу
між кандидатами у громадах на Іваничівщині. Якщо у
Литовезькій та Поромівській громадах спостерігається
повний дисбаланс у цьому аспекті, то Павлівська
громада, навпаки, є позитивно показовою.
Іваничівські районні організації партій «Блок
Петра Порошенка «Солідарність», ВО «Батьківщина»,
«УКРОП», «Розумна сила», Аграрної партії України
та Радикальної партії Олега Ляшка зареєстрували
кандидатів на вибори, з–поміж яких переважна
більшість осіб однієї статі. Втім, якщо у 5 політичних
сил більше 70% кандидатів – чоловіки, то у ВО
«Батьківщина» –81,8% жінок (балотуються до ради
Литовезької громади).
Зазначимо також, що участь у виборах до сільської
ради Литовезької ОТГ брали 100% кандидатів–чоловіків,
висунутих місцевими осередками Аграрної партії
України та «Блоком Петра Порошенка «Солідарність».
У Поромівській ОТГ – 100% чоловіків–кандидатів від
партії «Розумна сила» та «БПП «Солідарність».
Варто відзначити, що участь у виборах до восьми
рад ОТГ виявили бажання брати чимало кандидатів–
самовисуванців. З–поміж них – 61% чоловіків та
39% жінок. Якщо у Литовезькій громаді виявили
бажання балотуватись у раду шляхом самовисування
100% чоловіків, то у Поворській та Павлівській ОТГ
з–поміж самовисуванців переважають жінки – 63,9% та
56,3% осіб жіночої статі відповідно.
У інших громадах гендерний баланс між кандида
тами–самовисуванцями розподілився наступним чином:
у Княгининівській громаді – 60% чоловіків і 40% жінок;
у Поромівській ОТГ – 76,5% чоловіків і 23,5%
жінок; у Заболоттівській громаді – 70,4% чоловіків
і 29,6% жінок; у Дубівській ОТГ – 52% чоловіків і
48% жінок. Натомість, у Прилісненській сільській
громаді зафіксовано цілковитий баланс – 50% чоловіків
та 50% жінок [9].
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Відзначимо, що під час проведення самого
голосування не обійшлося і без порушень. За даними
спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, 11 грудня
2016 р. на виборчій дільниці №070406 у с. Пісочне
у Ковельському районі було зафіксовано факт, коли
виборцю видали бюлетень із кандидатами у депутати
по іншому округу, де виборець не має права голосу.
Виборець проголосував і вкинув бюлетень у скриньку,
після чого підійшов до голови комісії з питанням, чому
до бюлетеня включені інші кандидати.
Окрім того, за даними ОПОРИ, у с. Литовеж Іва
ничівського району на виборчу дільницю №070174
на виклик прибула оперативна група правоохоронців.
Допитали спостерігача, у якого був наявний при
собі список виборців, а також опитали свідків.
Спостерігачами на місці було написано заяву про
виявлене порушення. Також, були зафіксовані намагання
проголосувати без паспорта, відсутність на дільницях
необхідної кількості скриньок і кабінок [10].
Висновки. Аналізуючи вищевикладене, можна
зазначити, що існували певні проблеми під час перших
виборів до ОТГ Волинської області у 2016 р., а саме:
– проблеми гендерного аспекту в деяких партіях,
над якими вони повинні попрацювати;
– недотримання виборчого законодавства під час
самої процедури голосування;
– підкуп виборців певними політичними силами.
Але існує і багато позитивних результатів виборів до
ОТГ у Волинській області 2016 року. А саме:
– явка на виборах до ОТГ Волинської області
11 грудня 2016 року становила 65,20% і була найвищою
серед інших областей України;
– наявність великої кількості кандидатів та конку
ренції між ними;
– у більшості громад, головами та депутатами стали
люди з демократичними, європейськими цінностями та
активною позицією, щодо розвитку своєї громади.
Таким чином, вибори до ОТГ Волинської області
у 2016 р. дали ґрунтовний поштовх для подальших
змін українського села та країни у цілому, оскільки
вони показали високий рівень активності як з боку
кандидатів, так і з боку виборців.
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Decentralization 2016: elections test for Volyn region
The article reveals the results of the elections to the local communities united
Volyn region 2016 in terms of local government reform in Ukraine. The question of
decentralization reform is a theoretical and practical interest, and the first election
of the combined municipalities (hereinafter – OTG) has an impact on the formation
of local elites, including elite and formed nationwide that determines the further
economic, social, cultural and interntional development Ukraine.
Keywords: decentralization, local government, united local community
elections, citizens.
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Матриця ранжування
міжнародних техногенних відносин.
Координати перша та друга
Статтю присвячено першим двом координатам формування матриці
ранжування типологічно особливого пласта фундаментальних просторів
станів міжнародних техногенних відносин – типам технокінетичних процесів,
які формуються на основі взаємодії концептуального ряда операторів:
власників, дестинаторів, інвесторів, ініціаторів, операторів міжсоціумних
технокінетичніх процесів; – ступені еквівалентності міжсоціумних
техногенних обмінів, які залежать, виходячи з її основних інтерпретацїйних
складових: рефлексивності, симетричності, транзитивності, конгруентності.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні техногенні відносини,
міжсоціумні технокінетичні процеси, техногенез, комплексні складові
техногенезу, технологічна реальність, технотканина, технологічний уклад,
техноценоз.

Відкриття іноземних виробництв на території
іншої соціумної резидентури, кооперації, спільні
підприємства, дочірні підприємства і т.ін. організаційні
форми виробництв, окрім кінетики знарядь виробництва,
пристосувань, інструментів, технологічного устатку
вання, технологічних ліній та й самого виробленого
продукту технологій і решти комплексних складових
технологій є передавальними ланками, які створюють
матрицю форматів міжсоціумних техногенних обмінів.
Ця матриця є тим більш значущим явищем, оскільки в
цей же час відбувається передача практичного досвіду
нових виробництв, та технологічне навчання персоналу,
що може мати і іншу соціумну ідентичність.
Проте, перш ніж розпочати процедуру ранжування
міжнародних техногенних відносин, слід увести
належний концептуальний ряд операторів та визначити
їх відповідними термінами – вербальними образами
сущого. Отже, вводимо та постулюємо:
– суб’єктно–соціумна резидентура – приналежність
суб’єкта до соціумного буття виділеного соціального
організму, обумовлена його правовими, державно–
адміністративними та іншими соціальними прив’язками
й зобов’язаннями;
– власник – суб’єкт міжсоціумного обміну, що має
(згідно з певними технокінетичними прив’язками) право
розпоряджатися відповідним набором комплексних
складових технокінезу, що перебувають у межах соціа
льного організму його суб’єктно–соціумної резидентури;
– дестинатор у міжсоціумному технокінетичному
процесі – суб’єкт окремої соціумної резидентури,
який відповідає певним умовам технокінетичних
прив’язок – адресний одержувач низки комплексних
складових техногенезу, що є предметом міжсоціумного
техногенного обміну і, зазвичай, можливий продуцент
нових соціальних благ у виділеному соціальному
організмі;
– інвестор у міжсоціумному технокінетичному
процесі – суб’єкт окремої соціумної резидентури,
яка здійснює в межах міжсоціумного техногенного
обміну передачу певного набору з низки комплексних
складових техногенезу з метою подальшої участі у
використанні його у виробництві соціальних благ в
іншому виділеному соціальному організмі;
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– ініціатор міжсоціумного техногенного обміну –
суб’єкт певної соціумної резидентури, який стимулює
можливість міжсоціумного техногенного обміну і бере
на себе ініціативу фактичного старту міжсоціумного
технокінетичного процесу;
– оператор міжсоціумного технокінетичного про
цесу – суб’єкт, на якого покладено обов’язок коорди
нувати
відносини
власника/інвестора,
ініціатора
та
дестинатора
міжсоціумного
технокінетичного
процесу та коректувати умови і стандарти здійснення
міжсоціумного техногенного обміну.
Мета статті. Визначити по можливості правила
кваліфікаційного ранжування міжнародних техногенних
відносин, використовуючи дві перші координати
створюваної матриці, враховуючи при цьому, що перша
координата матриці ранжування форматів міжнародних
техногенних відносин націлена на сканування рівнів
сприйняття технологічною реальністю соціального
організму прав власників комплексних складових
техногенезу, на розпорядження ними як предмета
міжсоціумного техногенного обміну. Друга ж коорди
ната матриці ранжувания форматів міжнародних
техногенних відносин орієнтована на визначення ступені
еквівалентності здійснюваних міжсоціумних техног
енних обмінів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різно
прискорений технологічний прогрес країн, що визна
чається різною динамікою техногенного зростання та,
відповідно, рівнями сучасної їм техногенної реальності,
призведе соціуми цих країн не тільки до різного
ендогенного благополуччя, а й до значущої різниці
в статусних позиціях при здійсненні міжсоціумних
технокінетичних процесів. Запровадження в суспільне
виробництво більш досконалих систем технологій, що є
органікою технотканини кожного нового технологічного
укладу, розведе ці країни і на різні за значущістю в
міжнародній спільноті даної їм сучасності екзогенні
політико–економічні позиції. «Саме зміна систем
технологій виробництва, перехід від систем одного
покоління до чергового (а не застосування одиничних
технологічних рішень) відкриває можливості справді
динамічного економічного розвитку, швидкого зростання
суспільного добробуту» [1, с. 133].
Слід також враховувати, що відповідно до моделі
економічного зростання Солоу, чим вища розрядність
технологічного укладу, тим більш значущим для
зростання загального об’єму виробництва та, відповідно,
для добробуту населення виділеного соціального
організму, стає технологічний прогрес, що являє собою
необхідну складову виробничої функції, довготермінове
джерело економічного зростання. «Провідною ідеєю
моделі Солоу є те, що тільки технічний прогрес може
привести до зростання рівня життя населення. Адже
він забезпечує постійне зростання продуктивності
та загального обсягу виробництва. Облік технічного
прогресу вносить певні зміни у формулювання
«золотого правила»: для максимізації споживання
потрібно, щоб чиста гранична продуктивність капіталу
(приріст продукту на додаткову одиницю капіталу без
амортизації) дорівнювала темпу приросту загального
обсягу виробництва (n+g)» [2].
Проте, так само як короткочасний тренд техно
логічного зростання соціуму є лише одним із кроків
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

утвердження нового технологічного укладу та в
довготерміновій перспективі статусного зростання
країни в техносфері буття вирішує небагато, так
і навпаки, довготерміновий тренд техногенного
зростання складається з пов’язаних між собою кроків
із будівництва технотканини нового технологічного
укладу, в основі якої лежить певна технологічна
спадкоємність. «Довготерміновий тренд являє собою
не що інше, як компонент у ланцюгу короткотермінових
ситуацій, що повільно змінюється. Як такий він не
може існувати незалежно від цієї мети, – постулює один
із фундаторів посткейнсіанської теорії економічного
зростання Михайло Калецький, – ... Темп зростання в
даний момент часу виявляється таким феноменом, який
корениться, скоріш, в умовах минулого економічного,
соціального та технічного розвитку» [3, с. 165, 183].
Відповідно, зростання загального обсягу вироб
ництва може відбуватися і в разі незначного приросту
населення за рахунок підвищення продуктивності
праці, вдосконалення організації виробництва. Усе
це здатен забезпечувати лише технологічний прогрес
даного соціуму, пов’язаний передусім зі зростанням
людського капіталу, контент якого орієнтований на
підвищення освіти й технічного рівня людей залучених
до виробництва, на зміну професійної структури їх
множини, що створює технотканину соціуму.
Подібна тенденція завжди характерна для країн, у
яких завдяки технологічному прогресу здійснюється
тренд довготривалого еволюційного переходу до
запровадження в соціум технотканини технологічного
укладу нового розряду. Проте навіть якщо через утрати
технологічної наступності трапляються розриви в
уже існуючій технотканині попереднього укладу та
виникають, відповідно, втрати в загальному обсязі
виробництва, все ж таки зростаючий темп техно
логічного прогресу виявляється спроможним збільшити
загальний об’єм виробництва вже досконалішого
техногенного продукту, що веде до необхідності
інтенсифікації міжсоціумних техногенних обмінів.
При цьому темп технологічного прогресу, зрозу
міло, залежить від домінант його сутнісного типу.
Якщо у виділеній країні здійснюється технологічний
прогрес нейтрального типу, то приріст обсягу
виробництва відбувається передусім за рахунок
якості праці та вдосконалення управління. Якщо ж
запроваджуються нові технології, створюються нові
технологічні інструменти, будуються технотканини
нового технологічного укладу, то можна мати місце
у відповідності до типології Харрода, Калецького1
ненейтральний технологічний прогрес капіталомісткого
або капіталозберігаючого, трудомісткого або трудозбе
рігаючого типу. У залежності від класу технологічного
1
«Розроблено кілька класифікацій типів технічного
прогресу, найвідоміші з яких – Харрода, Калецького. Усі вони з
різними модифікаціями виходять із поділу технічного прогресу
на нейтральний та ненейтральний. Нейтральним називається
технічний прогрес, за якого еластичність заміщення праці
фондами, капіталом (тобто кривизна ізокванти) лишається
незмінною, а ізокванта одиничного випуску посувається в
бік початку координат. В економіко–математичних моделях
розрізнюються також поняття матеріалізованого (уречевленого)
та автономного (неуречевленого) технічного прогресу. В другому
разі мають зазвичай на увазі вдосконалення методів та організації
виробництва» [2].
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прогресу в країнах, які здійснюють міжсоціумні
техногенні обміни, формуються як відповідні типи
міжсоціумних технокінетичних процесів, так і визна
чається ступінь їхньої еквівалентності. Це, власне,
і є задачею, яку має розв’язувати дослідник, що
використовує координати матриці ранжування форматів
міжнародних техногенних відносин.
Основні результати дослідження. Згідно з першою
координатою цієї матриці до першого типу міжсо
ціумного технокінетичного процесу, що має доволі
численні інтерпретації, можна віднести запозичення.
Дещо з низки комплексних складових техногенезу
переходить від власника, який належить до одного
«індивідуального суспільства», без попередньої адресної
орієнтації до дестинатора міжсоціумного техно
кінетичного процесу з іншою відмінною суб’єктно–
соціумною резидентурою. До цієї множини входять і
деякі операції відкритого ринкового технокінезу, коли
ролі ініціатора міжсоціумного обміну та оператора
технокінетичного процесу разові, предметні техно
кінетичні прив’язки варіативні і не мають жодної
значущості.
Достатньо близький до вищепредставленого і по
дальший тип міжсоціумного технокінетичного процесу –
ситуативного заміщення в умовах відкритого
ринкового технокінезу. Зрозуміло, в такому разі не існує
попередньої адресної орієнтації міжсоціумного переходу
певної низки комплексних складових техногенезу
від власника, змушеного певним чином виконувати
роль інвестора, до дестинатора іншої відмінної
соціумної резидентури. Зазвичай роль ініціатора міжсо
ціумного обміну належить власнику, а оператора
технокінетичного процесу – дестинатору.
Хоча ці ролі до певної міри поліваріантні, так само
як і предметні технокінетичні прив’язки в разі реалізації
рядового цілеспрямованого запозичення, коли роль
ініціатора міжсоціумного техногенного обміну бере
на себе дестинатор, який потребує раціонального
поповнення певних процесів своїх стійких техноценозів.
У такому разі йому ж належить і роль оператора
міжсоціумного технокінетичного процесу, залишаючи
власникові комплексних складових техногенезу лише
право інвестора на певне разове пропорційне заміщення
втрати технологічним продуктом або іншим ціннісним
заповнюванням.
Дещо інакше стоїть справа в разі домінанти між
соціумного технокінетичного процесу типу об’єктивно
стійкого заміщення. В ансамблях подібних міжна
родних процесів низки комплексних складових техно
генезу, свідомо обґрунтовані технологічною реальністю
внутрішньосоціумного буття одного із соціальних
організмів, що співживуть у міжнародному просторі,
за попередньою адресною орієнтацією здійснюють
перехід від інвестора до дестинатора в умовах порівняно
відкритого ринкового технокінезу. Ролі ініціатора
міжсоціумного обміну та оператора технокінетичного
процесу належать передусім дестинатору, який певним
чином обмежений об’єктивним набором предметних
технокінетичних прив’язок, що мають для нього
хоча й варіативну, проте все ж таки достатньо високу
значущість.
Якісно інше наповнення мають міжсоціумні
комплекси технокінетичних процесів на кшталт
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часткового відтворення, які здійснюються в процесі
кооперації. Зрозуміло, що неодмінно присутня
попередня адресна орієнтація взаємно обґрунтована
на умовах договірного технокінезу переходу низки
комплексних складових техногенезу від власника–
інвестора до дестинатора. Роль ініціатора міжсоціумного
обміну швидше за все може належати інвестору.
Відповідно, враховуючи стан технічної реальності країн
соціумної резидентури, між дестинатором та інвестором
пропорційно поділено ролі оператора виділеного
міжсоціумного технокінетичного процесу. При цьому
умови здійснення міжсоціумного техногенного обміну
обмежені
погодженим,
зазвичай,
безваріативним
набором предметних технокінетичних прив’язок, які
мають достатньо високу значущість для кожної зі сторін.
Іще складнішими уявляються міжсоціумні комп
лекси технокінетичних процесів типу достатнього
заповнення в процесі інтеграції у техноценоз.
Перехід погодженої низки комплексних складових
техногенезу від інвестора до дестинатора здійснюється
за умови неодмінної попередньої адресної орієнтації та
необхідного заповнення цілісної системи комплексних
складових техногенезу, необхідних для здійснення
цілісного техноценозу з використанням порівняно
відкритого ринкового технокінезу. Роль ініціатора
міжсоціумного обміну може належати інвестору, але
в будь–якому разі здійснюється взаємно погоджений
розподіл ролі оператора кінетичного процесу між
ним та дестинатором. При цьому має неодмінно
враховуватись обмежена варіативність набору пред
метних технокінетичних прив’язок, обумовлена техно
логічною реальністю соціального організму соціумної
резидентури дестинатора, які мають високу значущість
уже не тільки для самих суб’єктів технокінетичних
процесів, а й у цілому для соціальних організмів,
міжсоціумний техногенний обмін між якими здійс
нюється в процесі вибудовування техноценозу, що їх
об’єднує.
Нарешті, в системі міжсоціумних технокінетичних
процесів типу повного доповнення на стадії
інтеграції в єдиний техногеоценоз здійснюється
перехід від інвестора до дестинатора чітко виділеної
низки комплексних складових техногенезу в умовах
гранично обумовленої адресної орієнтації вже щодо
закритого технокінезу. У такому разі надзвичайно
важливою є роль ініціатора міжсоціумного обміну, яка
зазвичай належить інвестору. Зрозуміло, роль оператора
кінетичного процесу змушений виконувати дестинатор,
бо для системного існування техногеоценозу, розмі
щеного на території соціального організму його
соціумної резидентури, саме він повинен надати всі
інші комплексні складові техногенезу. Відповідно,
свідомо визначено безваріантний набір предметних
технокінетичних прив’язок, враховуючи хоча б той факт,
що вони обумовлюють винятково високу значущість
виділеного технокінетичного процесу передусім для
соціального організму, чиї територіальні технокінетичні
прив’язки забезпечують саме існування даного техно
геоценозу.
Друга координата матриці ранжування форматів
міжнародних техногенних відносин, як було визначено
вище, стосується ступеня еквівалентності міжсоціумних
техногенних обмінів, які, у свою чергу, залежать як від
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предметних параметрів, що покладені в їхню основу,
так і від способів передачі комплексних складових
техногенезу.
Фундаментальні науково–технічні знання, зазвичай,
стають досягненнями всього Людства та вільно
перетинають межі держав. Саме для цього здавна
служить всесвітня мережа університетів, яка поступово
доповнюється спеціалізованими науково–дослідними та
навчальними інститутами і центрами, що здійснюють
техногенне співробітництво між народами. Способом
обміну стає міжособистісна передача знань та навиків
досліджень. Надзвичайно важливим, у плані техно
кінетики, на цьому рівні слід вважати не тільки
переміщення через національні кордони з допомогою
наукових публікацій науково–технічних знань, а й власне
міграція їх носіїв – у процесі конференцій, симпозіумів,
творчих зустрічей, професійних навчань, зміни робочих
місць.
Що ж до прикладних технологічних ідей, ноу–хау
та цілісних технологій, то «зростаюча комерціалізація
науково–технічних знань переростає національні
кордони, перетворюючи сучасні технології на продукт
міжнародного обміну» [4, с. 173]. Йдеться про спосіб
обміну, який здійснюється в комерційних формах.
Способи обміну в комерційних формах є основними
і в технокінетичних процесах переміщення в
межнародному середовищі технологічних інструментів
і, зрозуміло, технологічних продуктів. Але водночас
із рухом технологічних інструментів змінюється і
зміст технологічних прив’язок, що приводить уже до
трансформації меж техноценозів, а з урахуванням зміни
змісту територіальних прив’язок, і до трансформації
пов’язаних з ними техгеоценозів.
У свою чергу еквівалентність способів міжсо
ціумного обміну завжди достатньо жорстко орієнтована
на предметні параметри комплексних складових
техногенезу, що лежать у їхній основі. Це визначає
особливості та змістовий контент міжсоціумних
технокінетичних процесів, таких як: пряме придбання
виготовленого в техноценозах інших соціальних
організмів техногенного продукту; придбання на
міжнародних ринках технологічних продуктів у
вигляді видобувних ресурсів та адаптації під них своїх
технічних систем; трансфер прав на використання
конструкторських рішень, патентів, ноу–хау, зареєстро
ваних товарних знаків для вдосконалення вже
існуючих технологій; придбання промислових зразків,
необхідних для використання їх у техноценозах свого
соціального організму; придбання цілісних технологій
для організації техноценозів у межах свого соціального
організму; використання інжинірингових послуг для
вдосконалення технологічних ланцюжків; укладення
ліцензійних угод тощо.
Усі вони напряму пов’язані з міжнародними пото
ками просувань комплексних складових техногенезу
та, відповідно, є рушієм технологічної еволюції. Проте
ступінь еквівалентності міжсоціумних техногенних
обмінів у кожному подібному разі залежить іще й від
сукупності сутнісних факторів міжсоціумного обміну
та, більш того, завжди ускладнюється ще й ситуатив
ною множинністю умов співіснування соціальних
організмів у темпорально виділеному міжнародному
просторі.
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Еквівалентність1 у нашому разі зручно розглядати
виходячи з її основних інтерпретаційних складових:
рефлексивності, симетричності, транзитивності (рівно
цінності), конгруентності (співрозмірності).
Питання оцінювання еквівалентності міжсоціумного
обміну комплексними складовими техногеоценозу
практично не стоїть у разі, коли одна зі сторін
міжсоціумних взаємодій здійснює відверте дійство –
захоплення технологічних цінностей. І хоча показники
рефлексивності, враховуючи можливу паралельність
подібних дій, які в цей же час здійснює інша сторона,
і може мати місце, але не тільки неможливо будь–
числення порівнянності втрат по модулю (і / або по
рівноцінності нестрогих підмножин) різних комплексних
складових техногенеза, що потрапили в зону
захоплення, а й неможливий в цей момент часу і діалог
між сторонами.
Тобто параметри міжсоціумного обміну можуть
бути темою для діалогу лише в майбутньому. Можливо
тоді вирішуватимуться й інші питання симетричності –
взаємності, справедливості, вибачень; та й проблеми
транзитивності – передусім рівнозначності та рівно
цінності, на основі мір конгруентності – домірності та
порівняності. Але це за конкретно історичних реалій
системи міжсоціумних взаємодій може ніколи і не
відбутися.
Не варто, мабуть, приділяти особливу увагу
оцінюванню еквівалентності міжсоціумних техногенних
обмінів у багатьох випадках нелегітимного та,
відповідно, нееквівалентного придбання техно
логічених цінностей. І рефлексивність подібних міжсо
ціумних технокінетичних відносин, транзитивність
і конгруентність міжсоціумних техногенних обмінів
слід розглядати тільки в площині суб’єктності та
партикулярності кожного окремого випадку. Що ж до
симетричності, то вирішення подібних питань можливо
знаходитиметься у сфері правосуддя.
Натомість, багато випадків міжсоціумного техно
генного обміну на основі легітимного комерційного
придбання
технологічних
цінностей
первісно
знаходиться у правовій сфері. Але при цьому справжня
транзитивна цінність кожної сукупності комплексних
складових техногенезу залежить не тільки від
рефлексивності об’єктивних умов технічної еволюції,
а й від ситуативно–часових змінних, а незрідка й
від випадкових корекцій, міжнародних ринкових
відносин, що визначають конгруентні параметральні
ряди порівняно еквівалентних міжсоціумних техно
генних обмінів. Доволі стійким досвідом здійснення
міжсоціумних техногенних обмінів є рівноцінна
часткова участь у різного роду кооперативних
процесах, що реалізуються у вигляді ансамблів у
межах міжнародного простору співжиття соціальних
організмів. Практично за всіх подібних випадків
проявляється висока рефлексивність і транзитивність
подібних обмінів. Водночас конгруентність міжсоціум
них техногенних обмінів, багато в чому прив’язана
до ринкової кон’юнктури, зазвичай коректується
достатньо повним набором симетричності при здійс
ненні цього класу еквівалентних межсоціумних техно
1
«Еквівалентність – відношення типу рівності, спільна назва
для рефлексивних, симетричних і транзитивних відносин, таких,
наприклад, як рівночисленність, подібність, ізоморфізм» [6].

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 121

кінетичних процесів. Дещо інакше форматується
практично завжди нерівноцінна часткова участь
суб’єктів міжсоціумного техногенного обміну в межах
здійснення інвестиційного процесу в техноценозі
виділеного соціального організму. Зрозуміло, що не
тільки ситуативні умови міжнародного середовища
виділеного темпору комплексів міжсоціумних взаємодій,
а й параметри різної техногенної реальності соціальних
організмів, що взаємодіють, знижують рефлексивність
міжсоціумних техногенних обмінів цього класу. І хоча
відносини взаємності, діалогу, поваги, справедливості,
у принципі характерні для багато в чому асиметричних
основ міжсоціумних обмінів подібного роду, але
завжди неоднозначні показники рівноцінності, як
найбільш значущого параметру транзитивності, цілком
аргументовано призводять до зниження конгруентності
та, відповідно, в цілому до відносної нееквівалентності
такого класу міжсоціумних технокінетичних процесів.
Іще серйозніші проблеми конгруентності виникають
у разі формування функціональної залежності
від міжсоціумних поставок комплексних складових
техногенезу в домінантні техноценози виділеного
соціального організму. Показники співрозмірності,
відповідності, порівнюваності, що змінюються в умовах
світового ринку, призводять до виникнення проблем
транзитивності подібних міжсоціумних техногенних
обмінів. Але, зазвичай, симетричність, заснована
передусім на параметрі визначено зваженої взаємності,
яка все ще зберігається, підтримує функціонально–
рефлексивну
стійкість
комплексів
міжсоціумних
технокінетичних процесів цього класу та коректує
показники їх еквівалентності в цілому по виділеному
темпоральному періоду співжиття соціальних організмів.
Значно складніше вибудовуються структури конст
руктивної залежності від міжсоціумних техногенних
обмінів у випадках, коли їхній предмет – комплексні
складові техногенезу – системно цілеорієнтовані в
техногеоценози, об’єктивно значущі для життєстверд
ження виділеного соціального організму. Посту
пово накопичувані похибки рефлексивності, в тому
числі передусім нерівність можливостей, об’єктивно
неповноцінна транзитивна відповідність контрагентних
підмножинностей обмінів, обмеження паралельності
інших міжсоціумних технокінетичних процесів, часто
призводять до проблем транзитивності. Виникнення
колізій життєутвердження соціальних організмів,
пов’язаних з конструктивною залежністю їх домі
нантних техногеоценозів, відповідно ставлять суб’єктів
таких
міжсоціумних
технокінетичних
процесів
перед вибором: або докладати все більше зусиль для
конгруентного вирішення цих проблем, аби будь–яким
чином вирівняти параметри симетричності даних
міжсоціумних техногенних обмінів, або, врешті–
решт, відмовитися від них, якщо їхню еквівалентність
відновити неможливо. У будь–якому разі це свідчить
про певні системні втрати, значущість яких природно
залежна від багатьох факторів темпорального періоду
співжиття соціальних організмів виділеного простору
міжнародного середовища.
Висновки. Зрозуміло, що існує більш ніж достатньо
розвинена безліч варіантів оцінювання еквівалентності
міжсоціумного обміну комплексними складовими
техногеоценозу, але запропоновані вище пікові варіанти
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мають лише показати, що зацікавлений дослідник
повинен: по–перше, розглядати реальні проблеми
технокінетичних процесів, спираючись на заздалегідь
злагоджену параметральну систему подібних оцінювань;
по–друге, розвивати й переформатовувати цю систему
залежно від ступеня повноти належної йому інформації;
і, нарешті, по–третє, мати методику прив’язки отри
маних результатів до показників параметрів аналізів,
проведених по інших координатах дослідження міжна
родних техногенних відносин.
Але про це вже в іншій статті, яку буде присвячено
третій координаті матриці ранжування форматів
міжнародних техногенних відносин.
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The matrix of ranking of international technogenic relations.
First and second coordinates
The article is devoted to the first two coordinates which form the matrix ranking of
typological special formation of the fundamental spaces of international technological
relations: – types of tehnokinetyc processes based on interaction of the conceptual
range of operators: rulers, destynators, investors, initiators, operators of tehnokinetyc
inter socium processes; – the degree of equivalence of inter socium anthropogenic
exchanges that depend on the basis of its main interpretative components: reflexivity,
symmetry, transitivity, congruence.
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Правова ментальність
українського етносу в класовому вимірі:
державотворчий аспект
Здійснено спробу аналізу правової ментальності українського етносу
через призму класової структури вітчизняного соціуму. У межах дослідження
було застосовано порівняльний, герменевтичний, феноменологічний методи,
методи індукції та дедукції та інші. У статті відзначено основні ментально–
правові настанови провідних суспільних верств українського соціуму, а також
показано їх вплив на сучасні етнодержавотворчі процеси на вітчизняних
теренах. Особливу увагу в роботі зосереджено на визначенні ролі суспільної
групи пасіонаріїв – воїнів та професійних революціонерів, що здійснили найбільш
вагомий вклад в розбудову національної держави як в минулому, так і на
сучасному етапі її становлення. Разом з тим, суттєвою перешкодою на шляху
творення української держави визначено антагонізм у змісті поведінкових
автоматизмів різних суспільних верств, подолання якого, на нашу думку,
оптимізує та інтенсифікує етнодержавотворчі процеси в довготривалій
перспективі.
Ключові слова: правова ментальність, суспільство, етнос, класи,
державотворення, пасіонарії.

Історія України, особливо події 2014–2016 років,
чітко свідчать про наявність світоглядного розколу
між окремими стратами вітчизняного суспільства.
Це зумовлено не лише суперечністю в усвідомлених
соціально–економічних, політичних та культурних
інтересах, але і різницею в змісті поведінкових авто
матизмів, характерних для кожного класу. Особливо
гостро такі антагонізми проявляються під впливом
зовнішнього подразника, наприклад, подій на Майдані
та розв’язання гібридної війни в східних областях нашої
держави. Саме тоді ментальний кордон пройшов не
лише між різними регіонами країни, але і між окремими
соціальними групами в межах цих регіонів.
Таким чином, необхідність вивчення ментальних
відхилень у сфері праворозуміння в межах окремих
класів зумовлена потребою адекватної відповіді на
неординарні виклики, що постали перед вітчизняним
суспільством в останні роки. Адже будь–які якісні
соціальні зрушення, у тому числі і глибокі структурні
реформи, не можливі без врахування ментальності
етносу в цілому та окремих його груп зокрема.
Дослідженням загальних проблем ментальності
займалися Р. Додонов, М. Попович, В. Янів, В. Храмова,
О. Донченко. Є окремі розвідки по ментальності
конкретних соціальних груп. Так, Ю. Присяжнюк
вивчав поведінкові автоматизми українського селян
ства. Т. Башкєєва займається дослідженням такого
соціального феномену як ментальна революція, зокрема,
і в праворозумінні. Проблеми правової ментальності,
у тому числі, окремих соціальних груп вивчають
Н. Гнасевич, В. Ковальський, Є. Копельців–Левицька,
С. Сливка, О. Дзьобань, Н. Осипова, Л. Бойко.
Трагічні події останніх років в нашій країні, вибір
європейського цивілізаційного вектору розвитку та початок структурних реформ в багатьох сферах суспільного
життя зумовили необхідність вивчення особливостей
правової ментальності окремих верств вітчизняного суспільства. Тому метою даної статті є аналіз ментальних
настанов у сфері праворозуміння основних соціальних
страт вітчизняного соціуму та вивчення їх впливу на
сучасні етнодержавотворчі процеси.
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Правова ментальність українського етносу, як
і будь–яка інша ментальність, є явищем сталим та
укоріненим. Разом з тим, не можливо заперечувати,
що окремим соціальним прошаркам притаманні власні
ментальні стереотипи, які хоча і не кардинально,
але все ж відрізняються від ментальних настанов
інших аналогічних груп. Як ми вже зазначали, спроби
досліджувати так звану соціальну ментальність, зокрема
і правову, робилися і раніше. Так, Ю. Присяжнюк
ґрунтовно вивчав поведінкові автоматизми українського
селянства середини ХІХ – початку ХХ століття
[4], С. Скуріхін досліджував особливості правової
ментальності офіцерського складу збройних сил України
[15], Г. Касьянов [10; 11] та Б. Кравченко [9] торкалися
проблеми правової ментальності інтелігенції. При
цьому, услід за більшістю дослідників, маємо відзначити
похідний і підпорядкований характер цієї ментальності
по відношенню до етнічної.
Вважаємо, що в ментально–правовому контексті
український соціум можна умовно поділити на чотири
основні страти, які здійснюють вирішальний вплив
на вітчизняний етногенез: стан воїнів–пасіонаріїв, які
творять новий етнос і, відповідно, нову ментальність,
селянський стан, який зберігає національні традиції та
культуру, прошарок інтелігенції, яка здійснює своєрідну
переоцінку ментальних настанов з точки зору їх
відповідності сучасним реаліям та потребам соціуму й
пролетаріат, який часто, особливо в українських реаліях,
відкидає свою етнічну належність і ментальні архетипи
своєї національної групи на догоду класовій свідомості
та продиктованим нею інтересам.
Українська земля здавна славилась своїм лицар
ством. Варто згадати лише войовничі племена
кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів, антів, аварів
та багатьох інших етносів, що в різний час перебували
на наших історичних теренах. Кожен з них мав власну
унікальну мілітарну культуру і, за свідченням багатьох
авторів, всі вони зробили свій внесок у формування
вітчизняної ментальності, зокрема, і правової. Пізніше
були руські воїни, що боронили рідні міста від кочових
орд Дикого Степу. Цікаво, що Р. В. Шевченко навіть
сучасну нелітературну лексику пов’язує з військовою
термінологією тих часів [1]. Нарешті найбільш яскравим
образом українського воїна є запорізький козак –
оборонець рідної землі та віри християнської. Варто
відзначити, що в наш час формується й інший архетип
воїна – учасника протестів на київському Майдані та
бійця добровольчого батальйону.
За визначенням Л. М. Гумільова, пасіонарність – не
просто «погані нахили», а важлива спадкова ознака,
що викликає до життя нові комбінації етнічних
субстратів, перетворюючи їх в нові суперетнічні
системи. На думку дослідника, тепер ми знаємо де
шукати його причину: відпадають екологія та свідома
діяльність окремих людей. Залишається широка область
підсвідомого, але не індивідуального, а колективного,
причому тривалість дії інерції пасіонарного поштовху
вираховується століттями. Тобто, пасіонарність – не
біологічна ознака, а початковий поштовх, що порушує
інерцію спокою, – це поява покоління, що включає
певну кількість пасіонарних індивідів. Вони самим
фактом свого існування порушують звичні обставини, не
можуть жити щоденними турботами, без захоплюючої
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їх мети. Необхідність опиратися оточенню примушує їх
об’єднуватись і діяти злагоджено; так виникає первісна
консорція, що швидко набуває тих чи інших соціальних
форм, зумовлених рівнем суспільного розвитку даної
епохи… [2, с. 281].
Як бачимо з даного визначення, пасіонарії існують
не завжди і народжуються не обов’язкового в надрах
військово–політичної еліти, проте, як свідчить україн
ська історія, саме національно–визвольні війни та
революції, а також постійна необхідність у захисті
власних кордонів від агресорів і зумовлюють появу
цього суспільного прошарку. Крім того, прискіплива
увага суспільства до військового стану та до
необхідності оборони від нападників є ефективним
запобіжником проти криміналізації спільноти. Разом
з тим, на думку деяких дослідників, на фоні явного
охолодження до справ військових посилюється увага
до кримінального світу. За ознаки справжніх чоловіків
сприймають брутальність, жорстокість; образ воїна
як ідеал до наслідування зводять до образу зухвалого
й цинічного злочинця або в ліпшому разі так званого
«крутого» [3, с. 168].
Події на Майдані та військовий конфлікт на Сході
країни активізували прадавні ментально–правові архе
типи українського етносу, такі як прагнення до спра
ведливості, рівності та свободи–волі. Серед вимог
протестних акцій новітніх пасіонаріїв стали подолання
корупції, деолігархізація державної влади, притяг
нення до відповідальності винних у незаконному
переслідуванні протестувальників, а також відставка
чинного Президента та уряду, що в силу порушення
ними ряду традиційних норм втратили свою легі
тимність.
Вироблені в екстремальних умовах ментальні
стереотипи любовно зберігаються в надрах найбільш
консервативного соціального прошарку – селянства.
Етнічно відмінне формувалося й еволюціонувало на
межі взаємодії екологічного з соціальним, індиві
дуального з гуртовим, що знаходило свій відбиток у
нормах та стереотипах колективного підсвідомого.
Іншими словами природа України лише тоді й так
позначалася на етнокультурній оригінальності, коли і
як перебування в конкретному історично сформованому
геопросторі (ландшафтному середовищі) забезпечувало
генерування адекватного його сутності ментально
стійкого ставлення [4, с. 101–102].
Селянство залишалось розміщеним у своєму
часі і просторі через наріжні форми соціетального
досвіду, виявляло себе в усіх сферах життєбуття. Його
безмежні локальні світи (зокрема «замкненість» на
оселю та найближчу округу), кожному з яких були
властиві оригінальні зв’язки й стереотипи, позначалися
глибинною внутрішньою цілісністю. Циклічність жит
тєвих ритмів органічно вписувалась в контекст цього
мікросвіту (субкультури), роблячи його універсальним,
доволі самодостатнім, у певному вимірі оптимальним.
У такий спосіб гармонійно структурована система
цінностей слугувала великою перешкодою зовнішнім
(руйнівним) викликам [4, с. 157].
Ю. Присяжнюк вважає, що збереження ментальних
основ усталеного укладу (головно актів домашнього,
родинно–господарського характеру) не спонукало хлібо
робів «по–модерному» замислюватися над цінністю
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того етнокультурного середовища, до якого вони
належали («почуття національної ідентичності» ще не
проникло у глибини сільського населення, його поява
було явищем фрагментарним). Однак успадковуючи
зразки панівних манер соціальних практик, ріль
ники об’єктивно виконували таку історичну місію
[4, с. 539].
Така «консервативність» сприяла збереженню в
надрах селянського прошарку як конструктивних, так
і деструктивних поведінкових автоматизмів в галузі
права. Так, селянство з давніх давен надзвичайно
нетерпимо ставилось до крадіїв, ледарів, жінок легкої
поведінки. Для цього прошарку був характерний
індивідуалізм та повага до особистого життя й приватної
власності на фоні надзвичайно високого статусу
інституту громади. Проте, саме хліборобський стан
виступає середовищем для розвитку таких ганебних
явищ як корупція, непотизм, абсентеїзм, правовий та
політичний нігілізм. Варто відзначити і таку рису цього
стану як відсутність поваги до державної чи колективної
власності. Сьогодні ми можемо спостерігати ці
поведінкові автоматизми в дії на Заході нашої країни, де
сільськими шукачами бурштину безжально знищуються
природні ландшафти та масово вирубуються цілі
ліси. Лише формування нових етнічних стереотипів
поведінки дасть змогу українському селянинові змінити
свої настанови, що без усякого сумніву впливатиме
на швидкість та якість державотворчих процесів на
вітчизняних теренах.
Своєрідну ревізію вітчизняної правової ментальності
здійснює інтелігенція. На думку В. Кременя, інтелі
генція – це здебільшого свідомі діячі історичного
процесу,
критично
мислячі
особистості,
яким
притаманна активна за формою й моральна за змістом
життєва позиція... [5, с. 13]. І. О. Горбова визначає
інтелігенцію як соціальний прошарок суспільства,
конгломерат людей, професійно зайнятих розумовою
(здебільшого складною, висококваліфікованою, твор
чою) працею, розвитком та поширенням культури у
суспільстві. Є й інші її характерні ознаки: внутрішньо–
групова неоднорідність, схильність до антагонізму;
індивідуалізм, прояв власної індивідуальності всере
дині групи; прояв власної особистості, потяг до
незалежності. Головна соціальна функція інтелігента
полягає у примиренні матеріального та духовного світів
з домінуванням та асимілятивним впливом останнього
[6, с. 276].
Є. Сверстюк вважає, що «в основі поняття інте
лігенції лежить поняття високого служіння. То якоюсь
мірою повторення. Історична доля вела наш народ
від неволі в іншу неволю, але на сторожі коло нього
постійно стояло слово – вічне слово священика
і літописця, що служило, оберігало вівтар. Він
підтримував дух і віру, саме звідти йшла та сила –
служіння» [7, с. 48].
Я. М. Литвин стверджує, що інтелектуал має захи
щати своє право на розуміння, як і те, що він зрозумів.
Захист повинен мати не агресивний характер, а
скоріше, утверджуючий… Знання має стати вимогою…
Інтелігентність – це певна духовна позиція по
відношенню до буття–навколо. Тож соціокультурне
значення інтелігенції виявляється в активній перетво
рюючій діяльності, небайдужості та боротьбі проти
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незнання. Головним чинником до такої позиції є
наявність критичного мислення… [8, с. 212–213].
Б. Кравченко наголошує, що ставлення сучасної
української інтелігенції до питань національної
ідентичності та національних зв’язків – неоднозначний
феномен; це ставлення має дуже складну модель.
Те, що архаїчні і під багатьма поглядами залишкові
форми традиційної культури (деякі обряди, наприклад)
виказують тенденцію до зникнення чи замирання в
освічених суспільних сферах, ще не означає посилення
байдужості до національної культури… Посилаючись на
результати емпіричних досліджень, вчений наголошує,
що міські, а надто освічені представники своєї нації
керуються далеко інтернаціональнішими критеріями
у своєму культурному виборі (музики, літератури,
мистецтва, танцю, страв), ніж ті, хто живе на селі та
має нижчу освіту. З двох типів культурної орієнтації –
від традиційної культури до сучасної, від вузько
національної – до інтернаціональної – вибір інтелігенції
пов’язується з цим останнім набагато частіше, ніж
вибір будь–якого іншого сектора населення. Проте це не
означає зневажання національного. Те, що відбувається
серед інтелігенції, продиктоване прагненням розширити
культурні обрії, розширити так, щоб у неї, інтелігенції,
культурна орієнтація на інтернаціональне лише допов
нювала національне, а не заступало його… [9, с. 274–
276].
Саме українська інтелігенція, митці та інтелектуали,
здійснює системний аналіз вітчизняної правової
ментальності, виокремлюючи її позитивні та негативні
риси. Так, Т. Г. Шевченко в поемі «Гайдамаки»
віддавав належне любові українців до справедливості,
правосуддя, рівності та егалітаризму. Разом з тим, на
сторінках його поезій виявляється схильність українців
до анархічних, протиправних дій, хоча їх метою і є
відновлення справедливості. І. П. Котляревський в
поетичній сатирі «Енеїда» чітко помітив презирливе
ставлення народних мас до представників юридичної
професії та чиновництва взагалі.
Важко переоцінити руйнівний вплив на українську
інтелігенцію русифікаторської політики та репресій
доби сталінізму. Як відзначає Г. Касьянов, серед
головних наслідків русифікації та асиміляції націо
нальної інтелігенції слід назвати такі як архаїзація й
етнографізація національних культур, їх відставання
від пануючої культури, яка модернізувалася; провін
ціалізація цих культур і, відповідно – української
інтелігенції. Це, в свою чергу сприяло виробленню у
національної інтелігенції комплексу неповноцінності,
який входив у підсвідомість, заважав її нормальному
інтелектуально–духовному
розвиткові.
Суттєвим
аспектом денаціоналізації інтелігенції було розбалансу
вання її професійної структури. Національна інтелі
генція зосереджувалася здебільшого в літературно–
художній творчості, гуманітарних науках [10, с. 180].
Моральні наслідки терору для інтелігенції оцінити
просто неможливо. Він майже зовсім позбавив її
таких якостей, споконвіку притаманних їй, як свобода
думки, самостійність, почуття власної гідності, посіяв
у її свідомості страх, скасував ініціативу. Відбулася
деінтелектуалізація інтелігенції і дегуманізація її
соціального статусу. Непоодинокими явищами в її
середовищі стали доноси, наклепи, політична і духовна
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аморальність. Звичайно, коли втрачало цінність людське
життя, відповідно переставали цінуватися і порядність, і
гуманність. Усе це призводило до того, що інтелігенція
позбувалась якостей, завдяки яким вона виділялася із
просто усередненої верстви «працівників розумової
праці» [11, с. 91].
Спочатку царський, а потім і комуністичний терор не
лише винищив цілі покоління українських інтелігентів,
але і завдав непоправної шкоди її правовій ментальності.
Цьому прошарку штучно була прищеплена схильність
до корупції і донощицтва, пристосуванство, байдужість
до порушення прав інших верств. Незважаючи на
це, уявлення інтелектуала про добро і зло, правду
та справедливість, хоча і перекликається з сучасною
йому світовою науковою думкою, але в основі своїй
все ж містить ментальні архетипи власного народу,
що передалися йому від минулих поколінь з казками,
піснями та легендами. Прикладами самовідданої
боротьби української інтелігенції за права окремих
індивідів та цілої нації можуть слугувати діячі
«Розстріляного Відродження», радянські дисиденти,
моральні авторитети та інтелектуали сучасної України,
що систематично протидіють зловживанням діючої
влади, зокрема, під час обох Майданів.
І, нарешті останнім з розглянутих нами прошарків
є робітничий клас. Саме цей суспільний стан, по суті,
зрікся свого національного походження, проголошуючи
ідею «пролетарського інтернаціоналізму». На теренах
колишньої Російської імперії робітничий клас форму
вався з числа найрізноманітніших соціальних верств,
які, здебільшого, не змогли реалізуватися в межах своєї
страти, наприклад, через ледарство чи безгосподарність;
часто ряди найманих робітників на промислових
підприємствах поповнювали колишні злочинці, що
після відбування покарання не мали інших засобів до
існування, ніж продаж власної робочої сили.
Хоча пролетаріат і є відносно новою верствою,
проте і він має своїх історичних попередників в
особі середньовічних ремісників. Наприклад, у
відповідності з їх уявленнями про підмайстерські
мандри як символічну подорож міфічного героя за
знаннями, перебування майстрів за межами міста
й цеху сприймалося як знаходження в «чужому»
просторі, в світі «антикультури». Шлях підмайстра вів
його, як і учасника ритуально–міфологічного шляху,
проходження якого було пов’язане з небезпеками,
дійсними чи символічними, – з особливого і захи
щеного «малого центру» в царство все зростаючої
невизначеності, негарантованості, небезпеки… [12,
с. 74]. Для мандрівних підмайстрів були характерні
риси
«антиповедінки»,
зокрема,
розбійницької.
Підмайстерські статути містять заборони, пов’язані
з порушенням громадського порядку. При цьому
перелічуються порушення, що були характерні для
підмайстрів («не пиячити, не робити бунтів, не братися
до шабель, не забавлятися гулянками та ін.). Також,
є свідчення, що такі порушення дисципліни і норм
поведінки особливо часто мали місце під час переходів
з одного пункту до іншого, тобто коли майстри не
підлягали фактично контролю з боку цеху і господи [12,
с. 74]. Такі особливості поведінки знайшли надзвичайно
сприятливий грунт в середовищі російського та
радянського робітництва.
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Надзвичайно згубні наслідки для правової менталь
ності радянських робітників мала репресивна політика
проти інтелігенції та селянства, а також проголошення
карних злочинців «соціально–близьким» по відношенню
до пролетаріату елементом. Саме із середовища
люмпенізованих робітників злочинний світ і вербував
до своїх лав нових рекрутів. Поширеним явищем
серед робітничих низів стало засвоєння кримінальної
субкультури, намагання жити «по понятіям», а на
промислових підприємствах радянської доби були
поширені крадіжки у величезних обсягах. Крім того,
робітничий клас був послідовним прихильником
«соціалістичної законності», яка дозволяла репресії
проти інакодумців, масові порушення прав громадян,
узурпацію державної влади та інші правопорушення.
Втративши хоча б формальний статус основного носія
державної влади в «країні рад», робітництво отримало
глибоку ментальну травму, від якої страждає і досі.
Відголоски цих ментальних деформацій ми можемо
простежувати і сьогодні, адже не дарма відомий жур
наліст Тревор Фокс називає події на Донбасі «реваншем
пролетаріїв» [13].
Останнім часом можемо відзначити поступове
повернення вітчизняного робітництва до свого етнічного
коріння, що особливо чітко простежується в західних
регіонах України. Великий вплив на процеси подолання
радянських стереотипів поведінки має і особистий
досвід перебування багатьох українських пролетарів в
європейських країнах, де вони мали змогу ознайомитись
з умовами життя та праці своїх західних побратимів, а
також оцінити рівень їх загальної та правової культури.
Подоланню
деструктивних
ментально–правових
архетипів сприяє і поступова «депролетарізація» значної
маси робітництва. Каталізаторами цього процесу є
підвищення рівня освіти цього прошарку, впровадження
у виробництво новітніх технологій, і, як наслідок,
омолодження його складу.
Висновки. Підводячи підсумки нашого дослідження
можемо констатувати наявність значного ментального
розколу між різними соціальними верствами україн
ського суспільства. На думку О. Шпотя, народ – це ті
класи суспільства, які здійснюють політичну владу в
країні, супутні та лояльні їм класи та соціальні верстви
населення. Тобто, все населення, крім тих, які готові
виступити проти політично пануючих класів збройно,
або з актами громадянської непокори [14, с. 14]. Проте,
ми не можемо погодитись з такою тезою, адже досвід
двох Майданів та протистояння на Сході держави
свідчить, що проти правлячої верхівки, яка легально
прийшла до влади, але внаслідок ряду свідомих
дій втратила легітимність, не лише можливий, а й
необхідний організований виступ. Основною рушійною
силою такого протестного руху в Україні стала, перш
за все, інтелігенція та середній клас, що лише почав
зароджуватись. У надрах саме цих прошарків, за
відсутності дієздатної військової еліти, і з’являються
носії пасіонарної енергії, що виводять етнос на
новий виток еволюції. Майдан 2013–2014 років, що
починався як студентський протест проти відмови
чинного уряду від підписання договору про асоціацію
з ЄС, дуже швидко перетворився на всенародну
революцію, основними вимогами якої стали соціальна
справедливість, боротьба з корупцією та злочинністю
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у владі, ліквідація кланово–олігархічної системи та
глибоке реформування усіх сфер суспільного життя.
Таким чином, представники прошарку пасіонаріїв
та інтелігенції втілили у життя прадавні уявлення
наших предків про правду, справедливість та рівність.
За умови подальшого вкорінення конструктивних
поведінкових стереотипів у вітчизняному суспільстві,
вони стануть невід’ємною частиною нашої правової
ментальності і будуть збережені завдяки селянському
класу. Правова ментальність сучасного робітництва
все ще носить відбиток перебування у складі
чужорідних імперій, про що яскраво засвідчили події
в Донецькій та Луганській області. Однак, побудова
партнерських стосунків між українською державою
та цією стратою допоможе подолати негативні впливи
радикально налаштованої частини пролетаріату на
модернізаційні та євроінтеграційні процеси в країні.
Усунення міжкласових антагонізмів, у тому числі, і у
сфері праворозуміння, сприятиме консолідації етносу
та оптимізації й інтенсифікації етнодержавотворчих
процесів на вітчизняних теренах.
Список використаних джерел
1. Шевченко Р. В. Речі бранні: фрагменти мовного
дослідження / Р. В. Шевченко. – Полтава: Друкарська майстерня,
2004. – 120 с.
2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли /
Л. Н. Гумилев. – М.: Мишель и К., 1993. – 503 с.
3. Штоквиш О. Мілітарна складова етнічної культури /
О. Штоквиш // Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч.
посібник / Б. Попов (керівник авт. колективу), В. Ігнатов,
М. Степико та ін. – Київ: Либідь, 1997. – 240 с.
4. Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської
України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.: монографія / Ю. П. Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль,
2007. – 640 с.
5. Кремень В. Г. Інтелігенція в контексті соціального
розвитку держави / В. Г. Кремень // Трибуна. – 2006. – №3/4. –
С.13–16.
6. Горбова І. О. Соціальна роль української інтелігенції у
сучасних трансформаційних умовах / І. О. Горбова // Гілея. –
2015. – №7. – С.275–278.
7. Сверстюк Є. «Ядро духовної аристократії завжди в
опозиції» / Є. Сверстюк // Діалоги в універсумі: ексклюзивне
інтерв’ю з відомими вченими, політиками, письменниками і
журналістами. – Львів: Універсум, 2000. – 198 с.
8. Литвин Я. М. Значення інтелігенції у формуванні
духовного образу нації / Я. М. Литвин // Гілея. – 2015. – №6. –
С.211–214.
9. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в
Україні ХХ ст. / Б. Кравченко / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. –
423 с.
10. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі
опору 1960–80–х років / Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1995. –
224 с.
11. Касьянов Г. В. Сталінізм і українська інтелігенція
(20–30–ті роки) / Г. В. Касьянов, В. М. Даниленко. – К.: Наук.
думка, 1991. – 96 с.
12. Балушок В. Г. Світ середньовіччя в обрядовості
українських цехових ремісників / В. Г. Балушок / АН України;
Ін–т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії. – К.:
Наукова думка, 1993. – 120 с.
13. Фокс Тревор. Донбас: реванш пролетаріїв / Тревор Фокс //
Український тиждень. – 2014. – №23. – С.10–11.
14. Шпоть О. С. Агов, козаки, то що ж ми будуємо?: про
державу та демократію / О. С. Шпоть. – К.: Коронатор, 2011. –
30 с.
15. Куріхін С. М. Особливості правового менталітету
офіцерського складу збройних сил України / С. М. Скуріхін //
Часопис Київського університету права. – 2012. – №2. –
С.35–39.

238

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
References

1. Shevchenko R. V. Rechi branni: fragmenty movnogo
doslidzhennja / R. V. Shevchenko. – Poltava: Drukars’ka majsternja,
2004. – 120 s.
2. Gumilev L. N. Jetnogenez i biosfera Zemli / L. N. Gumilev. –
M.: Mishel’ i K., 1993. – 503 s.
3. Shtokvysh O. Militarna skladova etnichnoi’ kul’tury /
O. Shtokvysh // Zhyttja etnosu: sociokul’turni narysy: Navch.
posibnyk / B. Popov (kerivnyk avt. kolektyvu), V. Ignatov, M. Stepyko
ta in. – Kyi’v: Lybid’, 1997. – 240 s.
4. Prysjazhnjuk Ju. P. Ukrai’ns’ke seljanstvo Naddniprjans’koi’
Ukrai’ny: sociomental’na istorija drugoi’ polovyny ХIХ – pochatku
ХХ st.: monografija / Ju. P. Prysjazhnjuk. – Cherkasy: Vertykal’,
2007. – 640 s.
5. Kremen’ V. G. Inteligencija v konteksti social’nogo
rozvytku derzhavy / V. G. Kremen’ // Trybuna. – 2006. – №3/4. –
S.13–16.
6. Gorbova I. O. Social’na rol’ ukrai’ns’koi’ inteligencii’ u
suchasnyh transformacijnyh umovah / I. O. Gorbova // Gileja. –
2015. – №7. – S.275–278.
7. Sverstjuk Je. «Jadro duhovnoi’ arystokratii’ zavzhdy v
opozycii’» / Je. Sverstjuk // Dialogy v universumi: ekskljuzyvne
interv’ju z vidomymy vchenymy, politykamy, pys’mennykamy i
zhurnalistamy. – L’viv: Universum, 2000. – 198 s.
8. Lytvyn Ja. M. Znachennja inteligencii’ u formuvanni
duhovnogo obrazu nacii’ / Ja. M. Lytvyn // Gileja. – 2015. – №6. –
S.211–214.
9. Kravchenko B. Social’ni zminy i nacional’na svidomist’ v
Ukrai’ni ХХ st. / B. Kravchenko / Per. z angl. – K.: Osnovy, 1997. –
423 s.
10. Kas’janov G. Nezgodni: ukrai’ns’ka inteligencija v rusi
oporu 1960–80–h rokiv / Georgij Kas’janov. – K.: Lybid’, 1995. –
224 s.
11. Kas’janov G. V. Stalinizm i ukrai’ns’ka inteligencija
(20–30–ti roky) / G. V. Kas’janov, V. M. Danylenko. – K.: Nauk.
dumka, 1991. – 96 s.
12. Balushok V. G. Svit seredn’ovichchja v obrjadovosti
ukrai’ns’kyh cehovyh remisnykiv / V. G. Balushok / AN Ukrai’ny;
In–t mystectvoznavstva, fol’klorystyky ta etnografii’. – K.: Naukova
dumka, 1993. – 120 s.
13. Foks Trevor. Donbas: revansh proletarii’v / Trevor Foks //
Ukrai’ns’kyj tyzhden’. – 2014. – №23. – S.10–11.
14. Shpot’ O. S. Agov, kozaky, to shho zh my budujemo?: pro
derzhavu ta demokratiju / O. S. Shpot’. – K.: Koronator, 2011. –
30 s.
15. Kurihin S. M. Osoblyvosti pravovogo mentalitetu oficers’kogo
skladu zbrojnyh syl Ukrai’ny / S. M. Skurihin // Chasopys
Kyi’vs’kogo universytetu prava. – 2012. – №2. – S.35–39.
Shtepa A. A., post–graduate student,
Poltava national pedagogical university of V. G. Korolenko
(Ukraine, Poltava), aleksej83@ukr.net
The legal mentality of the Ukrainian ethnic group
in a class measurement: state creative aspect
An attempt was made to analyze the legal mentality of the Ukrainian nation
through the prism of the class structure of national society. The article was applied
a comparative, hermeneutic, phenomenological methods, methods of induction and
deduction and others. The article highlighted the key mental legal counsel the leading
social group of the Ukrainian society, and shows their influence on modern state–
forming processes in domestic spaces. Special attention is focused on determining the
role of social groups who are considered warriors and professional revolutionaries
who carried out the most significant contribution to the development of the nation
state as in the past and at the present stage of its formation. However, a significant
obstacle to the development of the Ukrainian state defined by antagonism in the
sense of a behavioral automatism in different social group, overcoming of which,
in our opinion, optimizes and intensificare state–forming processes in the long
term.
Keywords: legal mentality, society, ethnicity, class, state creative, pasionarity.
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Роль інформаційної політики
в реінтеграції України
Наразі виникла нагальна необхідність напрацювання комплексної політики
реінтеграції тимчасово окупованих територій, серед яких ключову роль повинна
відігравати саме інформаційна політика. Автор доводить, що інформаційна
політика, інформаційний тиск і вплив виявилися вирішальними в дезінтеграції
суверенної України, яка програла інформаційну складову гібридної війни.
Державна інформаційна політика не була системною і полягала в навздогінній
протидії, ізоляції українців від інформаційного впливу Російської Федерації та
невизнаної влади окупованих територій. Досліджується роль інформаційної
політики в процесі реінтеграції України. Аналізуючи основні теорії інтеграції та
реінтеграції зокрема, автор виявляє, що всі вони спираються на інформаційну
складову – налагодження комунікації, діалогу, обміну інформацією між
сторонами, що реінтегруються. Непідтримання населенням ідеї реінтеграції
має згубні наслідки і може повністю заблокувати етнополітичний процес
возз’єднання України. Тож, політика реінтеграції України повинна містити
потужну інформаційну складову, низка механізмів якої пропонуються в статті.
Ключові слова: реінтеграція, дезінтеграція, інформаційна політика,
етнонаціональна політика, етнополітичний конфлікт, сепаратизм.

Значення інформаційної політики в процесі
реінтеграції України поки що не є глибоко дослідженою
проблемою на науковому рівні, хоча питання
реінтеграції окупованих територій Донбасу і Криму
вже понад три роки стоїть на порядку денному
держави. Після анексії Криму та окупації частин
Донецької та Луганської областей у 2014 р. Україна
ще не напрацювала системної, послідовної стратегії
реінтеграції, орієнтованої на повернення цих регіонів
до єдиної правової, політичної, інформаційної, соціаль
ної, етнокультурної, економічної системи країни.
Наразі виникла нагальна необхідність напрацювання
комплексної політики реінтеграції тимчасово окупо
ваних територій, серед яких ключову роль повинна
відігравати саме інформаційна політика.
Інформаційний фактор відіграв не останню роль в
дезінтеграції України: анексії Автономної республіки
Крим та сепаратизації окремих районів Донецької та
Луганської областей (ОРДЛО) та формуванні на їх
основі невизнаних республік за підтримки Російської
Федерації. Саме пропаганда, дезінформація та заляку
вання місцевого населення як невід’ємні складові
дезінтеграційних технологій в межах гібридної війни
відіграли вирішальну роль у порушенні територіальної
цілісності України та призвели до втрати контролю над
цими територіями. Російські ЗМІ, які транслювалися
в Криму та на Донбасі, повідомляли начебто про
утиски етнокультурних, політичних прав росіян та
російськомовних українців на Сході та Півдні України
та погрожували «каральними операціями» з боку
київської влади. Міністерство закордонних справ
України спростовувало такі повідомлення російської
сторони, однак Україна не була достатньо переконливою
та програла інформаційну складову гібридної війни.
Зовнішня інформаційна політика Російської Федерації
відіграла вирішальну роль у забезпеченні підтримки
населенням наразі непідконтрольних територій дій
нелегітимної, сепаратистки налаштованої влади.
Немає потреби доводити, що прояви сепаратизму в
Україні є наслідком етнополітичного конфлікту. Згідно
з А. Кіссе врегулювання етнополітичного конфлікту на
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макрорівні повинно здійснюватися шляхом застосування
таких політико–правових механізмів, як переговори та
посередництво (миротворчі місії), інформаційні методи
(наприклад, повідомлення у ЗМІ, що відображають або
спростовують точку зору сторін конфлікту). Вчений
вважає, що ці засоби можуть бути застосовані тільки в
мирний час, тоді як на етапі безпосередньо конфліктної
взаємодії (війн, збройних протистоянь) дієвими є заходи
судово–каральні, соціально–політичного або військового
стримування [1, с. 45]. Україні доводиться наразі
поєднувати всі ці механізми.
Враховуючи той факт, що інформаційна політика,
фактор інформаційного тиску і впливу виявилися
вирішальними в дезінтеграції суверенної України, то
роль інформаційної політики, інформаційних механізмів
та технологій впливу в реінтеграції також може
бути визначальною і потребує глибокого наукового
дослідження з застосуваннями методів моделювання
та прогнозування. На момент втрати контролю над
Автономною Республікою Крим та ОРДЛО Україна не
проводила системної інформаційної політики протидії
дезінтеграції та сепаратизму, оскільки виявилася не
готовою до таких викликів. Державна інформаційна
політика полягала в навздогінній протидії, ізоляції
українців від інформаційного впливу Російської
Федерації та невизнаної влади окупованих територій.
Серед таких заходів слід згадати заборону трансляції
низки російських каналів (Россия–24, Life News, Russia
Today, НТВ, Россия–1 та ін.) у ефірних і кабельних
мережах для захисту інформаційної безпеки на території
України, адже вони поширювали ідеї сепаратизму та
антиукраїнську пропаганду. Згодом заборона поши
рилася на фільми російського виробництва, а також
іноземний контент за участю осіб, які відкрито
підтримали або сприяли порушенню територіальної
цілісності України.
Після прийняття Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо захисту
інформаційного телерадіопростору України» в 2015 р.
інформаційне законодавство стало більш жорстким і
унеможливило розповсюдження фільмів, якщо його
учасником є фізична особа, включена до Переліку осіб,
які створюють загрозу національній безпеці [2]. Цей
перелік, що формується Міністерством культури України
на підставі звернень РНБО, СБУ, Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення, викликав
багато дискусій щодо його фігурантів та фільмів за їх
участю в контексті рівності прав та демократії, однак
виконує функцію блокування інформаційної пропаганди.
Адже, як слушно зауважує М. Малий, тривале
невирішення проблем інформаційної безпеки створює
реальну загрозу інформаційної експансії інших країн.
На думку дослідника, державна політика гарантій
інформаційної безпеки повинна бути відкритою і
передбачати інформування суспільства про діяльність
державних органів і суспільних інститутів у сфері
інформаційної безпеки з урахуванням обмежень,
встановлених чинним законодавством України [3].
Втім, глобальні технології створюють інформаційне
середовище, де практично відсутні державні кордони
та обмеження на поширення інформації. І це суттєво
ускладнює проведення інформаційної політики реінте
грації та блокування дезінтеграційних тенденцій.
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В Інтернеті на російських ресурсах безперешкодно
розміщується інформація з дискредитації незалежності
України, недоторканності та територіальної цілісності
держави. Правоохоронні органи блокують її поширення,
однак вони дуже швидко змінюють локалізацію. Цю
проблему зауважує Г. Почепцов, стверджуючи, що
будь–яка держава хоче контролювати (офіційно чи
неофіційно) якомога більше інформаційних потоків, але
проти цього активно працюють як нестача ресурсів для
контролю, так і демократичні права громадян [4].
Якщо проблематика інформаційної політики та
інформаційної безпеки характеризується високим рівнем
розробки (А. Берг, С. Бремен, Ф. Вільямс, О. Гриценко,
Ж. Еллюль Ю. Зоріна, М. Кастельс, Г. Почепцов,
В. Шкляр), то проблематика реінтеграції практично
недосліджена. Політика реінтеграції зокрема – відносно
нове явище в українські науці, актуальність вивчення
якого продиктована викликами останніх років.
Поширеним є вивчення політики реінтеграції в контексті
етнонаціональної політики, зокрема спостерігаються
спроби напрацювання рекомендацій та законодавчих
ініціатив щодо удосконалення законодавчої бази
реінтеграційної політики як складової державної етно
національної політики України. Як зауважує І. Кресіна,
відтермінування процесу реінтеграції може призвести до
непоправних етнополітичних наслідків [5, с. 62]. Наразі
окуповані території (Автономна Республіка Крим, ЛНР,
ДНР) і їх населення є ізольованими від України вже
понад три роки і тому потребують цілої низки політико–
правових механізмів інтеграції, адаптації до українських
реалій в межах політики реінтеграції. Поширеним
є також підхід до реінтеграції як до останньої фази
врегулювання етнополітичного конфлікту (С. Асланов,
О. Натої), а саме возз’єднання територій дезінтегрованої
держави. Вчені вважають, що з кожним роком після
дезінтеграції незалежної держави під зовнішнім тиском
перспективи возз’єднання погіршуються і для цього
доведеться застосувати більше зусиль і ресурсів.
В етнополітології також поширений підхід до
реінтеграції як різновиду інтеграції. Зокрема, Б. Цілевич
виокремлює такі складові реінтеграції: культурна,
соціальна (відсутність дискримінації), політична, адмі
ністративно–територіальна. Визначальними факторами
успішної реінтеграції член ПАРЄ вважає рівність та
недискримінацію; соціальну мобільність (відсутність
скляної стелі); подолання сегрегації та міжгрупову
комунікацію; забезпечення політичної участі; мовну
компетентність; рівень толерантності та формування
спільних культурних норм. Б. Цілевич стверджує, що
реінтеграція – це завжди двосторонній процес, який
передбачає пристосування учасників етнополітичного
процесу один до одного, налагодження діалогу та пошук
компромісів на тлі забезпечення базових цінностей
та збереження багатоманіття [6]. Науковець оперує
такими термінами, як «суспільство–реципієнт» та
«етноспільнота (наприклад, національна меншина)
донор», які пристосовуються один до одного в
процесі реінтеграції. З цієї теорії випливає, що
в процесі реінтеграції чи не найважливішу роль
відіграє обмін інформацією, комунікативна взаємодія
сторін, що інтегруються. А отже, інформаційна
політика, що забезпечується державою. Не випадково,
О. Картунов серед основних теорій етнополітичної
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інтеграції виокремлює ті, що містять інформаційну
складову, – комунікативну (К. Дойч), функціональну
(Б. Маліновські, Д. Мітрені, А. Радкліфф–Браун),
нормативно–ціннісну (М. Вебер, Е. Дюркгейм), уніфіка
ційну (Е. Етціоні) [7, с. 217].
Реінтеграція повинна бути адаптована до конкретних
умов, потреб країни та суспільства, тому в світі не
напрацьовано універсальної формули реінтеграції,
якою могла б скористатися Україна. Доведеться
напрацьовувати власну модель реінтеграції держави.
Відтак етнонаціональна політика України потребує
суттєвого перегляду і доповнення з урахуванням
нинішніх реалій етнополітичного конфлікту, його
мирного врегулювання, захисту прав етноспільнот на
окупованих територіях, необхідності політико–правового
забезпечення їх реінтеграції. Україні наразі доводиться
діяти у непростих етнополітичних умовах, які суттєво
ускладнюють процес реінтеграції. Їх деструктивний
вплив на возз’єднання держави обов’язково необхідно
враховувати в етнонаціональній та інформаційній
політиці. Однак незавершеність етнополітичного
конфлікту, гібридна війна з Росією, відсутність контролю
над окупованими територіями зовсім не означає, що
треба відкласти напрацювання та реалізацію політики
реінтеграції до більш сприятливих умов або відмовитися
від реінтеграції взагалі, обмежившись контрольованими
територіями. Заяви про непотрібність Україні Донбасу
та Криму, які начебто зрадили Україну, часто лунають з
боку політиків та набувають популярності у суспільстві.
Така позиція хибна, деструктивна для державотворення
та розвитку України. Вона є наслідком і продовженням
етнополітичного розколу і дуже згубно впливає на
громадську думку та підтримання ідеї реінтеграції. Тому
політика реінтеграції України повинна містити потужну
інформаційну складову, яка полягатиме не лише в
протидії російській, сепаратистській пропаганді, а також
в популяризації ідеї реінтеграції як безальтернативного
поступу України.
Тим часом роль та значення фактору інформаційної
політики в реінтеграційних процесах на науковому рівні
залишається загалі недослідженим. Тим не менше за
відсутності цілісної, системної політики реінтеграції
Україна накопичила певний практичний досвід з
використання інформаційних механізмів в реінтеграції.
В Україні Міністерство інформаційної політики України
визначене головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади у сфері забезпечення
інформаційного суверенітету України, зокрема з питань
поширення суспільно важливої інформації в Україні
та за її межами, тож йому відводиться головна роль
у інформаційному забезпеченні процесу реінтеграції.
Саме Міністерству інформаційної політики слід було
б розробити низку заходів з моніторингу, відстеження
та блокування інформаційних повідомлень, що містять
ознаки дискредитації ідеї реінтеграції, возз’єднання
України, розпалювання ворожнечі між населенням
України та населенням її тимчасово окупованих
територій.
На даному етапі взаємодії з тимчасово окупованими
територіями ми не можемо адекватно оцінити настрої
населення цих територій, однак відповідальність
за те, що згідно з соцопитуваннями майже поло
вина українців готові змиритися з втратою Криму та
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Донбасу, що на першому місці серед стратегій щодо
Донбасу та Криму перебуває політика ізоляції, а не
інтеграції, лежить на українській владі, її неефективній
інформаційній політиці. Адже саме на основі
повідомлень у ЗМІ, особливостей висвітлення подій
навколо етнополітичного конфлікту, його врегулювання
більшість населення України формує свою думку про
ставлення до тимчасово окупованих територій та їх
повернення.
На офіційному сайті Міністерства інформаційної
політики України зазначається, що дотримання
інформаційного суверенітету України полягає у
забезпеченні здійснення реформ ЗМІ щодо поширення
суспільно важливої інформації. На даному етапі саме
до такої суспільно важливої інформації належать
популяризація реінтеграції як єдиного можливого
шляху державотворення України, широке висвітлення
реінтеграційних ініціатив з метою забезпечення
громадської підтримки реінтеграції, а також блокування
поширення ідей ізоляціонізму, відмови від тимчасово
окупованих територій («проживемо без них», «нам
без них буде краще, не доведеться витрачати кошти
на відбудову Донбасу»). Формування ефективної
інформаційної політики та забезпечення інформаційної
безпеки держави полягає не лише в захисті
інформаційного простору України від зовнішнього
інформаційного впливу, пропаганди, а й у відстеженні,
відмові, інформаційному блокуванні внутрішньої
деструктивної етнополітичної риторики, яка має згубні
наслідки для возз’єднання України.
На перший погляд, невизначене або інколи
навіть негативне ставлення населення України до
реінтеграції анексованого Криму та окупованих тери
торій Донецької та Луганської областей начебто не має
вирішального впливу на формування або реалізацію
політики реінтеграції. Однак непідтримання населенням
ідеї реінтеграції в цілому має згубні наслідки і
може повністю заблокувати етнополітичний процес
возз’єднання України. Наприклад, громадяни на
парламентських виборах нададуть перевагу політичним
силам, програмні положення яких суперечитимуть
реінтеграції і які спекулюватимуть на політиці
ізоляціонізму. Відповідно, перевага таких політичних
сил унеможливить формування політики реінтеграції
на законодавчому рівні та заблокує її реалізацію на
практиці. Також не виключено, що питання реінтеграції
України за певних політичних умов і наявності
політичної волі може бути винесене на всеукраїнський
референдум. Тоді громадська думка і ставлення
суспільства до реінтеграції України відіграє вирішальну
роль. Тому інформаційне забезпечення популяризації
ідеї реінтеграції як консолідуючої національної
ідеї України має стати ядром політики реінтеграції
[8, с. 76].
Це має бути широка інформаційна кампанія, яка
міститиме цілий комплекс механізмів та заходів –
від відновлення державного мовлення та інших
інформаційних спроб впливати на населення тимча
сово окупованих територій до популяризації окремих
реінтеграційних ініціатив у ЗМІ. Безумовно, Міні
стерство інформаційної політики проводить певні
заходи в цій сфері, але вони не характеризуються
послідовністю та достатньою кількістю. Серед них
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слід згадати комунікаційну кампанію «Крим – це
Україна», яка стартувала 23 лютого 2016 р. Вона має
за мету консолідацію громадської думки щодо Криму
та формування громадянської позиції українців, в
якій Крим, беззаперечно, це Україна, яка спрямована
на тих українців, які живуть у Криму та потерпають
від репресій, а тому вкрай потребують підтримки та
солідарності України.
Тимчасово окуповані території (Крим та Донбас)
повинні повернутися на інформаційний порядок
денний України, їх реінтеграція має стати пріоритетом
державної етнонаціональної політики України. Інфор
маційні спроби замовчування, деактуалізації, дискре
дитації політики реінтеграції повинні блокуватися
Міністерством інформаційної політики. Це також
дасть можливість зневіреному населенню тимчасово
окупованих територій не почуватися зрадженими,
ображеними, покинутими і нікому не потрібними. Саме
інформаційна складова є найважливішою у забезпеченні
політики присутності України на тимчасово окупованих
територіях.
Таким чином Україні доводиться формувати власну
стратегію реінтеграції, враховуючи напрацювання
інших держав та особливості перебігу етнополітичного
конфлікту. Це складний багатокомпонентний, багато
рівневий етнополітичний процес, в якому беруть участь
багато акторів, позицію яких доводиться враховувати.
Очевидно, що він буде довготривалим, беручи до уваги
той факт, що етнополітичний конфлікт, фактично,
перейшов в категорію заморожених. Це ускладнює
проведення реінтеграції, але збільшує вагу в її реалізації
саме інформаційного компоненту. Інформаційна полі
тика відіграє в процесі реінтеграції чи не ключову
роль, враховуючи ті функції, які вона виконує з
комунікації,
налагодження
діалогу,
спростування
стереотипів, подолання відмінностей між частинами
держави, що реінтегруються. Україна лише починає
напрацьовувати конкретні механізми інформаційної
складової політики реінтеграції, які не завжди характе
ризуються послідовністю та системністю. Тим часом
непідтримання населенням ідеї реінтеграції може стати
на перешкоді процесу возз’єднання України.
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The role of information policy in the reintegration of Ukraine
Ukraine needs a comprehensive policy of reintegration of temporarily occupied
territories in which a key role should be played by information policy. The author
proves that the information pressure and influence were decisive in the disintegration
of sovereign Ukraine that was defeated in the information component of the hybrid
war. The state information policy was not systemic and aimed to isolate Ukrainians
from the information impact of the Russian Federation and the unrecognized
authorities of the occupied territories. The role of information policy in the process
of reintegration of Ukraine is studied. Analyzing the main theories of integration and
reintegration, the author finds out that they based on the information component –
communication, dialogue, information exchange between reintegrating territories.
Non–maintenance of the idea of reintegration by the population can completely block
the ethnopolitical process of Ukraine’s reintegration. So Ukraine's reintegration policy
should contain a powerful information component, some its mechanisms are proposed
in the article.
Keywords: reintegration, disintegration, information policy, ethnonational
politics, ethnopolitical conflict, separatism.
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Право народів у контексті міжнародних
відносин і цивілізаційних процесів

Рецензія на книгу: Радзивілл О. А.
Право народів від неоліту до Нового часу.
Т.1. – К.: НАУ, 2017. – 460 с.
Хоч як би не популярно було нині говорити про
кризу сучасної української науки, тим не менше,
реальність неодноразово підкидує широкому загалу
цяточки вкраплень, які скоріше свідчать, можливо,
про кризу управління цим явищем, але не про кризу
самої науки. Адже наука твориться не системою, а
окремими особистостями (система ж є лише засобом
до найкращого втілення результатів; та якщо вона
заважає, то результати все одно знайдуть свого
адресата). Свідченням справедливості цього і виступає
представлена на розсуд Читача монографія.
Наукова вартість цієї книги визначається двома
моментами: її концептуальністю та широтою можливого
практичного використання.
Щодо концептуальності, то тут треба вказати, що
автор спробував представити процес розвитку «права
народів» як комплекс системотворчих чинників –
міжродових, міждержавних, міжнародних, міжцивіліза
ційних…
Що ж до широти можливого практичного вико
ристання, то тут треба відзначити кілька аспектів:
по–перше, монографія хоч і є науковим твором, тим
не менше, її вже можна спокійно трансформувати
в навчальний посібник чи підручник; по–друге, її
можна застосовувати в різних напрямах – історичному,
юридичному, політологічному, соціологічному тощо. До
того ж, навчальний і науковий процеси в прогресуючому
соціальному просторі завжди складаються в єдиний
процес, що лежить в основі розвитку державності.
1–й том містить передмову, вступну частину
(«Право народів» у контексті теорії антропогенезу»),
3 розділи (1–й «Первісне родове право як базовий
компроміс природних прав жінки й чоловіка, напрями
його трансформації в неоліті»; 2–й «Симбіотичні
компроміси в цивілізаціях першого покоління «права
миру» автохтонних громад і «права війни» войовничих
кланів іммігрантів»; 3–й «Політико–правові компроміси
«права родів і «права громад» у цивілізаціях другого
покоління») та список літератури.
Хронологічні рамки саме цієї частини визначаються
періодом в кілька тисяч років, впродовж яких «право
народів» проходило формування від свого природного
рівня через родове право аж до виникнення відповідних
політико–правових ідей в античному світі.
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Територіально книга охоплює цивілізовану частину
людства епохи стародавнього світу тобто передовсім
це стосується країн Стародавнього Сходу та Греції
і Риму. І, при цьому, автор веде розповідь на основі
цивілізаційного підходу до висвітлення історичних
процесів. Як з моєї точки зору, дослідник цілком
виправдано в цьому відштовхується від ідей і концепції
А. Тойнбі.
Автор багато в чому проявляє сміливість у своєму
творі. Передовсім, в тому, що взагалі взявся за ту тему,
над якою міг би працювати цілий науковий академічний
інститут чи, принаймні, підрозділ (та чи багато ми
взагалі подібних праць бачимо від інститутів НАНУ
в принципі?). Але й крім цієї загальної сміливості в
менших дозах її вистачає впродовж усього твору. Так,
вже від самого початку він відзначає як свій робочий
постулат думку, що до неолітичної революції «великий
рід був не лише елементарною ланкою планетарного
розселення та генетичного й соціально–культурного
відтворення людства, але і єдиним типовим суб’єктом
«міжнародних відносин» у найширшому їх тлумаченні»
(с. 5). З огляду на сучасний стан вітчизняної (та й
зарубіжної) теорії та історії міжнародних відносин,
такий підхід багато кого може здивувати і викликати ще
й жваве заперечення (як з приводу суб’єкта міжнародних
відносин, так і з приводу взагалі міжнародних відносин
в епоху неоліту).
Нижня межа твору – епоха неоліту. Це й зрозуміло.
Загальноприйнятим є починати відлік формування
права і державності саме від цього часу, стрижнем якого
була «неолітична революція», а результатом – початок
формування державних органів. Хоча, можливо, автору
й варто було б більш наполегливо спробувати зламати
певні стереотипи та поглянути у ще більш ранню
епоху – епоху палеоліту (причому не тільки пізнього).
Він власне це й спробував зробити, розглядаючи
«первісне родове право донеолітичних суспільств»
(с. 95–117). Однак, як на мене, не дуже вдало, оскільки
спирається в цьому більше на дослідження етнологів,
соціологів, істориків, але не археологів. І тут є певна
похибка, адже тільки праці останніх дають інформацію,
чітко прив’язану до відповідного хронологічного
проміжку, а всі інші – тільки відносно. У цьому сенсі
значно інформативнішими виглядають, наприклад,
дослідження Г. Матюшина, в котрих можна побачити
генетичний зв’язок між первісним стадом та людською
спільнотою.
Автор у своїй роботі не спирається виключно
на історичні епохи. Робота має чіткий зв’язок із
сучасними науковими проблемами, сучасним розвитком
теоретичних напрацювань щодо розвитку світу. В
результаті, ті питання, які зачіпаються у монографії,
набувають глобального характеру: «Населення планети
лише поступово може усвідомити себе єдиним
цілим – від початку історії й донині, без втрати
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самобутності в мультикультурному й солідарному
співтоваристві народів – в процесі пошуку спільних
рішень і цінностей, в режимі діалогу й ненав’язливого
взаємовпливу культур» (с. 90). Або ж в іншому випадку:
«Забезпечення солідарності народів планети вже стає
головним орієнтиром зусиль відповідальної частини
міжнародного співтовариства, в умовах усе гостріших і
несподіваніших викликів сучасності» (с. 11). При цьому,
в даному випадку ми маємо не із стандартним високим
набором слів (досить часто слабко усвідомлюваним),
а з тією кінцевою думкою, до якої нас підводить сам
автор.
Книга буде важлива не лише вченим, а й викладачам
у навчальних закладах, котрі можуть знайти тут
необхідну для навчального процесу інформацію –
зокрема, щодо історії розвитку міжнародного права,
культурно–правових традицій у давньокитайському,
індо–арійському, еллінському та римському суспіль
ствах… Когось, можливо, здивує розгляд геополітичних
передумов формування ойкумени античності (с. 427–
433). Тим не менше, географічний фактор в концепції
автора виступає як один із ключових у процесі
формування і соціогенезі цивілізацій. Між іншим, у
першому томі свого твору в центрі розповіді опиняється
два цикли «ойкуменізації» із трьох, що охопили всю
Євразію та Північну Африку.
Попри достатньо ґрунтовну вступну частину моно
графії, в якій визначаються суб’єкти міжнародних
відносин, природна обумовленість єдності й різнома
нітності людства, історична динаміка соціогенезу,
змістовні виміри права народів, кидається у вічі
відсутність узагальнюючих висновків. І це зрозуміло:
читачів ще чекає 2–й том цієї праці.
Якщо ж спробувати коротко охарактеризувати
представлене дослідження, то найоптимальнішим буде
визначення його як міждисциплінарної монографії, що
поєднує всесвітню (цивілізаційну) історію – історію
та теорію міжнародних відносин – історію та теорію
міжнародного права – історію політико–правових
вчень – загальну історію держави та права.
Lastovskyі V. V., Doctor of Historical Sciences, professor,
professor of International Relations Chair,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Ukraine, Kyiv), gileya.org.ua@gmail.com
A right for people is in the context of international relations
and civilization processes.
Book Review: Radziwill O. A. Right of peoples
from the Neolithic to Modern times.
Т.1. – K.: NAU, 2017. – 460 p.
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Рецензія на монографію:
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як феномен соціального буття людини:
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АМУ, 2017. – 336 с.

Актуальність проведеного наукового дослідження
зумовлена як практичною необхідністю, так і
очевидною відсутністю цілеспрямованих комплексних
розвідок насамперед у вітчизняній філософській
науці андрогінної цілісності людини як феномену її
соціального буття. Обрання предметом дослідження
саме андрогінної цілісності людини зумовлене також
низкою поточних соціальних проблем, наявних в
українській спільноті, що потребують свого конструк
тивного вирішення. Між тим, явно пріоритетними
напрямками дослідницької уваги і прикладної актив
ності на сьогоднішній день є цілісність особистості,
цілісність суспільства чи країни, окрім того, право на
цілісність особистості. Очевидно, це не в останню
чергу пов’язано з вимогою сучасного європейського
підходу щодо інтегрованості суспільства, стратегічних
тенденцій, пов’язаних з інтегративними процесами в
суспільстві.
Своєю чергою, обраний дослідницький підхід дає
відчутну можливість комплексно, всебічно і досить
повно дослідити цілісність як феномен її соціального
буття. Тим самим відкриваючи ще одну можливість тією
чи іншою мірою зарадити сучасній понадактуальній
проблемі внутрішньої напруги і дискомфорту, зокрема
породжених низкою внутрішніх і сполучених з ними
зовнішніх конфліктів. При цьому, засоби розв’язання
подібних конфліктів можуть виконувати ще й функцію
своєрідних механізмів адаптування у сучасному сус
пільстві.
Природно, що об’єктом даного наукового дослід
ження, насамперед, є досвід вітчизняних та зарубіжних
мислителів, представлений у вигляді філософськоаналітичних ідей щодо проблеми андрогінності та
цілісності людини. Відтак, рецензована наукова робота
містить, окрім іншого, певні послідовно обґрунтовані
підходи та алгоритми, що можуть виявитися досить
ефективними щодо відновлення цілісності людини.
В цілому дане наукове дослідження відзначається
послідовним викладом матеріалу, достатнім рівнем
науковості, при цьому зберігаючи легкість мови
та природну простоту викладу матеріалу. У межах
першого розділу розкрито визначення понять, подано
їх уточнення, а також проаналізовано та дослід
жено еволюцію існуючих наукових поглядів щодо
проблеми цілісності. Другий розділ присвячено
вибору та обгрунтованню теоретико-методологічних
основ дослідження. Разом з тим розкрито методи та
методології, які, як на думку автора, найефективніше
дають змогу дослідити феномен андрогінної цілісності.
При цьому автору притаманна певна оригінальність у
процесі висвітлення досліджуваного питання. Третій
розділ присвячено дослідженню цілісності людини
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у прив’язці до екзистенціальних типів світогляду.
Розкрито цілісність як саморозгортання людини та
можливість створення нею нового життєвого простору.
При цьому цілісність неспростовно передбачає
інтегрованість у суспільстві.
У четвертому розділі автором розкрито феномен
андрогінності як поєднання мікрокосму та макрокосму.
Проаналізовано цілісність у вимірах буденного,
граничного та метаграничного буття. Обґрунтовано
андрогінність як прояв цілісності, що досягається
у співтворчості чоловіка та жінки. Показано суть
«інсайту» як своєрідного способу пізнання, прита
манного андрогінній цілісності. Здійснено філософський
аналіз мистецтва як дієвого засобу на шляху до
відновлення цілісності людини й розкрито феномен
катарсису, що є важливим аспектом у прояві андрогінної
цілісності. П’ятий розділ присвячений розкриттю
андрогінності як кульмінації цілісності в бутті людини.
Розкрито явище гендерного партнерства як шлях
до наповнення цілісністю буття особистості. Також
осмислено цілісність як прояв гармонії духовного,
душевного та тілесного зрізів людини. Обґрунтовано,
що цілісність досяжна лише за умови набуття людиною
низки цінностей, зокрема любові та мудрості.
Відтак наукова робота містить цікаві творчі
напрацювання, багатий інтегрований теоретичний
матеріал та систематизовані посилання на досвід інших
науковців і мислителів. Представляє собою цілісну
потужну наукову роботу, яка, звичайно, не позбавлена
певних огріхів. Однак останні жодним чином не
применшують наукової цінності даної монографії, до
того ж ще й додають їй своєрідного колориту. Тому
монографія Тарасюк Лариси Сергіївни «Андрогінна
цілісність як феномен соціального буття людини» за
науковою редакцією Медведь Олени Вікторівни цілком
заслуговує на публічне оприлюднення.
Kaluga V. F., Doctor of Philosophical Sciences, professor,
Professor of history and politology department National University
of Bioresources and Environmental Management
(Ukraune, Kyiv), kalugavl@ukr.net
Review to the monograph: Tarasyuk L. S. Androgynous integrity
as phenomenon of person’s social existence: Monograph /
L. S. Tarasyuk. – Kyiv: Academy of Municipal Administration,
2017. – 336 р.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Вимоги до структури та оформлення наукових статей:
1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail
(українською, англійською мовами);
– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити
мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською, англійською мовами;
– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же
список джерел латинським алфавітом (транслітерація);
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
3. Вимоги для оформлення тексту:
Поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці
оформляються згідно з ДСТУ.
4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:
[7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел
одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела –
[15, арк. 258, 231зв].
5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою,
іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому
редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.
6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук
за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
Підписи рецензії або витягу обов’язково завірені з печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у
сканованому вигляді електронною поштою.
7.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція
залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі
збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою 2000 знаків. Резюме статті повинно бути
структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e-mail, № відділення
«Нової пошти».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List).
Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового
співробітництва та виконання спільних наукових проектів

2. EBSCO (USA) - агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних
і більш 350000 електронних книг

3. InfoBase Індекс (Індія) - комплексна, багатоцільова база даних, що охоплює наукові літератури з усього світу.

4. SIS (Scientific Indexing Services) (USA) фокусується на цитатах індексації, аналіз цитованості і підтримує бази
даних, що охоплюють цитування тисячі академічних журналах. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для
рейтингу, оцінки та класифікації журналів з навчальної оцінки і передового досвіду.

5. РІНЦ (Росія) - міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних
про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій
ScienceIndex.
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