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УДК [94(477):323.3]“1764/1796”

Прокоп Т. І.
аспірант кафедри історії України,
Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича
(Україна, Чернівці), prokoptar@gmail.com

ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ
ГЕТЬМАНЩИНИ В ПЕРІОД НАМІСНИЦТВА П. РУМ’ЯНЦЕВА–
ЗАДУНАЙСЬКОГО (1764–1796 РР.)
Проаналізовано процес зміни в соціальній структурі населення
Гетьманщини в період генерал–губернаторства П. Румянцева–Задунайського,
який був ставлеником Катерини ІІ. Досліджено становище найбільш чисельних
верств тогочасного населення Гетьманщини, козацької старшини, козаків,
міщанства та селянства. Розглянуто процес інкорпорації козацької старшини
до стану російського дворянства, знищення козацтва як окремого військового
формування та закріпачення селян.
При написанні роботи застосовано структурний аналіз, історико–
порівняльний, описовий, хронологічний та конкретно–історичний методи.
Оскільки в роботі розглядались соціальні зміни через призму діяльності
П. Румянцева, чинне місце під час дослідження мав метод персоналізації.
Ключові
слова: Румянцев–Задунайський, Катерина ІІ, соціальна
структура, Гетьманщина, козацька старшина, козаки, міщани, селяни.

В умовах конфлікту між Росією та Україною
надзвичайно важливим постає питання історичного
розвитку українських земель під зверхністю Російської
імперії. Досліджуючи зміни в соціальній структурі
населення Гетьманщини в період намісництва
П. Румянцева–Задунайського
можна
простежити
справжні наміри російської влади по відношенні до
українців.
Це
дослідження
дасть
можливість
простежити процес злиття соціальної структури
Гетьманщини з загальноімперською. Якою була
політика царського уряду щодо козацтва та селянства
на українських землях, як відбувався процес асиміляції
козацької старшини та якими були причини знищення
Запорозької Січі, на ці та інші питання ми спробуємо
дати відповіді у цій статті. Розвінчування міфів
Російської історіографії щодо добросусідського
існування двох “братських” народів в минулому може
стати вагомим інструментом в інформаційній війні
проти
пропаганди,
яка
ведеться
російськими
правлячими колами.
Об’єкт дослідження – соціальні процеси на
Лівобережній Україні в період генерал–губернаторства
П. Румянцева–Задунайського.
Предмет дослідження – політика російської
імперської влади по відношенні до різних соціальних
груп колишньої Гетьманщини та зміни в їх становищі.
Мета роботи – на основі комплексного аналізу
історіографії та джерел дослідити політику російської
влади щодо різних соціальних груп Гетьманщини в
період
генерал–губернаторства
П. Румянцева–
Задунайського в Малоросії.
В дослідженні ставляться такі завдання:
– Дослідити зміни в становищі козаків в період
генерал–губернаторства П. Румянцева–Задунайського;
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– Простежити
процес
асиміляції
козацької
старшини;
– З’ясувати вплив ліквідації Запорозької Січі на
становище козацтва;
– Дослідити становище селян в період генерал–
губернаторства П. Румянцева–Задунайського.
Географічні рамки дослідження – територія
Лівобережної України, а саме колишня Гетьманщина,
яка перебувала під протекторатом Російської імперії в
другій половині XVIII ст.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період
від призначення П. Румянцева–Задунайського генерал–
губернатором Малоросії (1764 р.) і до його смерті
(1796 р.).
Вагоме місце в дослідженні цього питання
посідають праці істориків народницького спрямування,
які розглядали козацьку еру як період боротьби мас за
свободу і соціальну справедливість проти експлуатації
українського населення. О. Лазаревський, досліджував
ліквідацію автономії Гетьманщини, опираючись на
архівний матеріал, він викрив дворянські фальсифікації
України.
В
основному
Лазаревський
історії
зосереджувався на питаннях соціальної історії. Його
найвідомішою працею є “Опис старої Малоросії”. Для
дослідження намісництва П. Рум’янцева на території
України цінними є праця “По поводу ста лет от смерти
гр. П. Рум’янцева” того ж таки О. Лазаревського. До
представників цього напрямку належить також
А. Маркевич.
Чи не єдиною працею, яка стосується виключно
діяльності П. Рум’янцева та Другої Малоросійської
колегії, є робота Г. Максимовича “Деятельность
Рум’янцева–Задунайского по управлению Малороссией”.
Він розглядав колегію як особливу форму правління
Україною, яка, на його думку, уже існувала у 1734–
1751 роках, а Катерина не ввела нічого нового, а тільки
збільшила кількість членів колегії, змінила порядок
засідань і зрівняла в правах українських і російських
чиновників.
Вагомий внесок в дослідження історії Гетьманщини
другої
половини
XVIII
ст.
був
зроблений
О. Оглоблиним, який в своїй праці “Люди старої
України” показав опозиційність української козацької
старшини до імперської політики російських царів. Та
найбільшої уваги серед діаспорних істориків заслуговує
праця З. Когута “Російський централізм і українська
автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830”. В цій
праці детально проаналізований процес інкорпорації
український владних та соціальних структур в
всеросійську адміністративну систему. Автор аналізує
політичні, соціальні та економічні зміни, які
відбувались з підвладними російській імперії
українськими землями. Однак в той час З. Когут не мав
змоги працювати з архівними матеріалами, тому
обмежився вже опублікованими джерелами.
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В радянський період питання ліквідації автономії
Гетьманщини фактично не висвітлювалось. Тільки в
умовах лібералізації комуністичного режиму в Україні
до проблеми Другої Малоросійської колегії та генерал–
губернаторства П. Рум’янцева звернувся О. Путро. В
своєму дослідженні “Лівобережна Україна в складі
Російської держави в другій половині XVIII ст.” він
показав процес перетворення козацької старшини в
дворянство та закріпачення селянсько–козацьких мас.
О. Путро розкрив сутність старшинської панівної
верхівки, а також простежив юридичне оформлення
кріпосних відносин того періоду.
В сучасній українській історіографії дослідженням
діяльності Другої Малоросійської колегії займається
О. Струкевич, який розглядає причини заснування,
визначення компетенції та напрямків політико–
адміністративної діяльності Другої Малоросійської
колегії. Більше істориків займалися дослідженням
української еліти того періоду, до їх числа належать:
А. Демиденко,
В.
Кривошея,
В.
Кононенко,
В. Панашенко та інші. Питаннями змін в соціальній
структурі
населення
Гетьманщини
займався
В. Борисенко.
Проте жоден з сучасних українських дослідників,
окрім О. Струкевича не зосереджувався на ролі
П. Румянцева–Задунайського в цих процесах. Таким
чином, на сучасному етапі розвитку історичної науки в
Україні є велика потреба в розробці нових досліджень,
які дозволили б висвітлити всі аспекти процесу
поступового знищення автономії Гетьманщини та її
інтеграції в структуру Російської імперії.
Для написання статті використано широкий спектр
досліджуваних джерел різних видів. В першу чергу
залучено архівні джерела. Зокрема, використано
матеріали з Центрального державного історичного
архіву України в м. Києві в яких міститься інформація
про становище українських селян другої половини
XVIII ст., а також матеріали з Російського державного
архіву давніх актів м. Москва: “Про знищення Січі
Запорізької”, “Про заборону продажу малоросійських
селян, які належали поміщикам і зарахування їх в склад
великоросійських
селян”,
“Донесення
графа
П. Румянцева про неблагонадійні думки в Малоросії з
приводу створення комісії для складання нового
положення”.
Ще у другій половині XVII ст. на території
Гетьманщини почався процес соціальної трансформації,
який остаточно завершився у XVIII ст. В цей період
Російський царат законодавчо закріпив права та
обов’язки за різними соціальними групами населення
Лівобережної України і максимально наблизив
структуру населення цієї території до соціальної
структури Російської імперії. Все це стало можливим
завдяки відданій роботі П. Румянцева–Задунайського
під керівництвом Катерини II.
Після призначення Петра Румянцева–Задунайського
генерал–губернатором
Малоросії
етнополітична
картина українських земель зазнала значних змін.
Етнічна структура українського суспільства стала більш
строкатою, а політична культура – виразно
фрагментованою. Найбільший вплив на український
етнос справили росіяни: якщо на початку XVIII ст. за
підрахунками російських демографів В. Кабузана та
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С. Брука, як на Правобережжі, так і на Лівобережжі
росіян практично не було, то наприкінці XVIII ст., за
даними перепису 1795 р., “вони вже розселились в усіх
регіонах: на Лівобережжі – 175 тис. (5.2%);
Правобережжі – 4 тис. (0.1%); в Новоросії – 308 тис.
(19.1%)” [3, c. 37].
За підрахунками З. Когута, на 1760–ті рр. українська
еліта нараховувала 2100–2300 чол. Протягом цього
десятиліття до найвищої аристократії належали
приблизно 300 осіб, які мали доступ до вищого і
середнього рівня у гетьманській адміністрації. Згідно з
реєстром 1763 р., у Значному військовому товаристві,
яке являло собою привілейований козацький стан в
Гетьманщині, перебувало 221 бунчуковий товариш,
329 військових товаришів і 722 значкових товаришів.
На 1760–ті роки було близько 300 канцеляристів різних
рангів [6, c. 267]. Посади середнього рівня і більшість
посад нижчого рівня займали 500 представників
козацької еліти. Дрібне шляхетство у кількості 1300–
1500 чол. мало доступ до найнижчих посад у
Гетьманщині [8, c. 341].
Важливо, що на 1760–ті рр. змінилося ставлення до
престижної у Гетьманщині інституції – Значного
військового товариства. Членство у військовому
товаристві з ліквідацією Гетьманщини (1764 р.) почали
розглядати як почесний чин. Українська шляхта
поєднувала перебування в Значному військовому
товаристві з іншими посадами. Більше того, у наступні
1770–ті рр. у військове товариство почали записувати
дітей подібно до практики російських дворян. Це
свідчило, що світські інтелектуали та козацька еліта у
цілому почали переймати цінності соціального життя
російського дворянства. Однак це суперечило
організації та призначенню Значного військового
товариства [7, c. 26–32].
Як стверджував А. Каппелер, у системі уніфікації
традиційних установ українська козацько–старшинська
еліта “по суті мала дві перспективи: або вона
домагалася визнання себе за дворян, або опускалася до
стану державних селян або інородців”. Звичайно, що
більшість схилялася до першого варіанту, оскільки
кооптація до російської аристократії “гарантувала
збереження привілеїв і земельних володінь” [5, c. 34–
42].
П. Рум’янцев захищав претензії на дворянство для
тих українців, які перебували на урядовій службі. Він
пропонував, щоб всі українські чиновники разом з
посадою автоматично отримували рівні з росіянами
чини. Але ця ідея не знайшла підтримки в російських
урядових колах. Та Рум’янцев знову звернувся до
генерального прокурора А. В’яземського після чого
отримав право надавати звання корнета, що давало
шляхетські привілеї [14, c. 119].
Ще на початку правління Катерини ІІ російська
влада не визнавала соціально–економічний статус
української еліти і тільки із скасуванням українських
інституцій та запровадженням у 1775 році губернського
регламенту ситуація змінилася. “Положення про
губернії” у своїй першій главі передбачало створення у
губерніях намісницького чи губернського правління,
тобто відповідних органів державних влади [11, c. 22].
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Потужним стимулом до злиття української еліти з
російською була “Жалувана грамота дворянству”,
видана 1785 р., яка надавала дворянам різні особисті та
соціально–економічні
привілеї
(спадковість
дворянського достоїнства, вільність і свободу, дозвіл
купувати маєтки та вільно розпоряджатися ними,
будувати заводи, запроваджувати ярмарки і т.д.), що
істотно зменшило різницю між російським дворянством
та шляхтою [12, c. 60]. Таким чином, лише ставши
частиною російського дворянства, шляхта могла
здобути велику частину тих привілеїв, на які вона
претендувала.
Особливо гострим було питання соціального
становища козаків. Спершу, П. Рум’янцев розраховував,
що за переписом козаки будуть організовані у
постійний військовий стан, вони мали зберегти за
собою окремі козацькі привілеї, такі як особиста
свобода, право на майно, торгівлю і виробництво
спиртних напоїв. Та захищаючи козаків від утисків
старшини, Рум’янцев одночасно позбавив їх права
обирати своїх провідників. Це значно посилило
контроль старшини над козаками. З початку 60–х років
XVIII ст. козаки обирали старшин вже тільки на рівні
сотень, а з 1767 р. взагалі були позбавлені цього права
[19, c. 140]. Всіх вищих офіцерів призначала українська
адміністрація. Цього року звільнилася посада сотника
Корибутівської сотні Прилуцького полку і козаки, за
традицією, обрали нового, але Рум’янцеву стало відомо,
що переможець перед виборами споював козаків.
Розгніваний генерал–губернатор анулював результати
виборів і наказав, щоб від цього часу всіх сотенних
чинів призначав полковник або його канцелярія [9,
c. 374]. Цей наказ, що ґрунтувався на глибокій невірі
Рум’янцева у здатність козаків приймати будь–яке
відповідальне рішення, поставив їх у повну залежність
від вищої адміністрації [3, c. 178].
Генерал–губернатор обмежив традиційні козацькі
права також і в інших сферах. Він спробував
перетворити козаків у більш дисципліновану,
вимуштрувану та ефективну бойову силу. Взявши за
зразок російську армію, П. Рум’янцев вимагав такої ж
муштри від козаків. Він сформував спеціальний загін,
належним чином озброєний та обмундирований, для
охорони архіву Малоросійської колегії, генерального
суду і скарбниці [10, c. 62]. Коли хто з козаків
відмовлявся виконувати таку регулярну службу,
Рум’янцев наказував бити їх “без пощады”. Так, 1768 р.
він наказав, щоб тих козаків, котрі не підкоряються
своїм командирам, сікти різками, а впертіших –
позбавляли козацького стану та реєстрували як селян [3,
c. 107]. Найрадикальніші зміни, однак, мали місце в
грудні 1768 p., на початку війни з Туреччиною. На
прохання
Рум’янцева
сенат
розповсюдив
на
мобілізовані козацькі загони юрисдикцію російського
військового права. Це фактично розв’язало генерал–
губернатору руки в питаннях військової дисципліни і
позбавило козаків ще одного стародавнього права, коли
козака міг судити тільки суд рівних (тобто козаків) за
своїми власними законами. 1775 р. три козацькі загони
вільних найманців, що колись становили гетьманську
охорону, було реорганізовано в регулярні армійські
полки. Це був ще один крок до запровадження

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

російського військового устрою в Гетьманщині [17,
c. 126].
В період намісництва П. Рум’янцева Військо
Запорозьке низове було передано у відання
Малоросійської колегії. З цього приводу Кошем було
подано петицію до імператриці Катерини ІІ, з
проханням про передачу Війська під зверхність Колегії
іноземних справ, однак, запорозькі козаки не просто не
змогли домогтися своєї вимоги, але й мало не були
заарештовані
на
вимоги
П.
Рум’янцева
та
К. Штофельна. Адміністративний устрій Запорозького
Війська зазнав значних змін у порівнянні з попереднім
часом. На різних щаблях влади вівся збір матеріалів
відносно соціального устрою Запорожжя, його
економічної та військової могутності, які у будь–яку
мить могли бути використані у справі поглинання
козацької автономії [13, c. 92].
20 грудня 1768 р. Катерина ІІ підписала наказ до
Малоросійської колегії, згідно з яким всі козацькі
війська, які перебували у відомстві цієї колегії, мали у
цивільній частині керуватися та судитися згідно
“малоросійських прав та статутів”, а у всіх справах,
належних до військової частини, підлягати дії
“Військового положення” та “Військового артикула”.
Також передбачалося якнайшвидше поширення текстів
цих юридичних документальних комплексів серед
запорозького козацтва та впровадження їх у дію вже з
1769 р. [2, c. 13].
Після
підписання
Кучук–Карнарджийського
мирного договору Російська імперія одержала два
трикутники землі: на південному заході, між Бугом та
Дніпром, і на південному сході – між східнім берегом
Азовського моря, течією Єї та течією Єгорлика і
Манича [15, c. 34]. Кримське ханство було проголошено
незалежним від Туреччини і перестало служити для неї
плацдармом у війнах з Росією. Для України найгіршим
було те, що Запоріжжя опинилося в оточені російських
володінь і втратило своє оборонне значення. На початку
червня 1775 р. Катерина ІІ віддала наказ про ліквідацію
Січі [20]. Знищення Запорізької Січі було для України
страшною катастрофою, яка поклала нову межу в її
соціальній та економічній історії спричинила глибоку
травму в психології народу: Запоріжжя було останньою
твердинею
українських
традицій,
української
державності, з її занепадом Україну було зрівняно з
іншими частинами Російської імперії.
Зміни торкнулись і населення міст Гетьманщини.
Катерина ІІ писала Румянцеву, що через вільний
перехід селян з місця на місце міста перестали
відповідати своєму статусу, оскільки їх заполонили
селяни і в них почало з’являтись все більше винокурень
і шинків. Тому Катерина 1783 р. видала наказ
П. Румянцеву звільнити міста від селян викупивши їхні
земельні володіння, або ж просто відібрати без будь–
якого слідства і суду. Роком раніше Катерина
запровадила обмеження для купців. Указом 1782 року
було вказано, що селяни, які стали купцями чи
міщанами повинні жити тільки в тих містах, в яких вони
вписані. Мотивувалось таке рішення тим, що часто ці
люди прагнули уникнути повинностей, які несе за
собою статус міщанина і займалися землеробством
поряд з іншою роботою. Катерина казала, що міщани,
забезпечивши себе продовольством займаючись
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землеробством, не займаються промислами, якими
мають займатись міщани і віддають перевагу алкоголю
[4, c. 29].
Селянство Гетьманщини XVIII ст. ділилося на дві
основні соціальні групи – залежних від власників
маєтностей та особисто вільних. До першої групи
належали піддані старшини, шляхти, монастирів. Друга
група мала фактично те саме соціальне становище, що й
перша, а відрізнялась хіба що характером виконуваних
повинностей і різних поборів. У одному випадку
переважали панщинні відробітки, в іншому –
співіснували з іншими повинностями, наприклад
сплатою поборів грошима або натурою [1, c. 107].
Разом з законодавчим тиском з боку російської
влади зростав і гніт селян з боку їхніх поміщиків. Це не
могло не вилитись в спонтанні селянські повстання, які
відбувалися в різних куточках Гетьманщини. Спільність
соціально–економічних інтересів імперського уряду й
української нової шляхти досить драматично
проявилася під час повстання в селі Кліщинці (1767 р.).
Подавши до перепису козаків, що мешкали в селі, як
селян, місцеві поміщики Лисенки спробували примусити
їх виконувати відповідні трудові повинності. Козаки
звернулися до суду та центральної імперської
адміністрації, але їх зусилля були марними через
втручання генерального писаря Василя Туманського, що
був
шваґром
Лисенка.
Обурені
такою
несправедливістю, селяни зруйнували лисенківський
маєток. Пограбування потягнуло за собою втручання
імперської влади, але ні каральні експедиції козацького
війська, ні вмовляння козацьких і російських офіцерів не
змогли заспокоїти село. Селяни стали озброєним
табором і відмовилися визнавати будь–яку владу.
Врешті–решт, 1774 р. імперські війська придушили
повстання силою, вбивши 7 і захопивши в полон 53
повстанців. Пізніше 176 бунтівників були притягнені до
суду, внаслідок чого керівників повстання заслали на
Сибір, а виборних козаків позбавили стану та
закріпачили [22, c. 167].
З ростом невдоволення селянства ріс і тиск з боку
влади. В 1769 році був виданий наказ згідно з яким
поміщикам дозволялось відправляти селян в Сибір [25,
арк. 1–7]. А вже 1783 р. через неефективність раніше
виданого наказу про заборону переходу селян з одного
місця на інше, царських уряд вирішив ще жорсткіше
поставитись до них і вже назовсім заборонив селянам
переміщатися з того місця проживання на якому він був
записаний під час останньої ревізії. Цим самим було
запроваджено остаточне закріпачення українського
селянина і підведення його під дію загальноросійського
закону про закріпачення [21]. Цей момент вдало
висвітлив А. К. Толстой, обігравши листування
Катерини ІІ з Вольтером і Дідро:
“Madame*, при вас на диво
Порядок расцветет, –
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, –
Лишь надобно народу,
Которому вы мать,

Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать”.
“Messieurs, – им возразила
Она, – vous me comblez”†, –
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле [24, c. 43].
Дуже цікавим з історично–політичної точки зору є
вірш–діалог перекладача Генеральної канцелярії
Семена Дівовича “Розмова Великоросії з Малоросією”
(1762), написаний майже цілком чистою російською
мовою з деякими українізмами. Автор захищає інтереси
козацької старшини, зацікавленої у наданні їй
дворянського статусу в Російській імперії. В його творі
яскраво відбилося давнє бачення союзу України з
Росією, притаманне козацькій старшині, яка сприймала
царя як чергового сюзерена, якому козаки добровільно
служили так само, як і російське дворянство [18, c. 313].
Цей сюзерен у творі не є репрезентантом “Великоросії”,
він стоїть ніби понад племінним поділом і нібито у
вдячність за службу захищає і українські інтереси.
С. Дівович підкреслює, що союз України і Росії був
добровільним, тому відносини між ними повинні бути
рівними. Окрім об’ємних екскурсів в українську історію
з описами різних битв і уславленням гетьмана
Б. Хмельницького твір Дівовича містить і сатиричні
замальовки, що висміюють малоосвічене і безкультурне
російське дворянство, сповнене безпідставної пихи і
погорди до всього неросійського [16, c. 211].
О. Струкевич, згадуючи останній період діяльності
П. Рум’янцева на Лівобережній Україні писав: “Взявши
в січні 1782 р. активну участь у офіційних кількаденних
церемоніях по відкриттю Київського, Чернігівського та
Новгород–Сіверського
намісництва,
Рум’янцев
припиняє здійснення безпосереднього управління краєм
і лише наглядає за роботою адміністративних установ у
намісництвах, де він особисто підібрав усіх
начальників” [23, c. 45].
Таким чином в період намісництва П. Рум’янцева на
території Лівобережної України соціальна структура
населення Гетьманщини зазнала чималих змін.
Представники
козацької
старшини
фактично
добровільно були інкорпоровані в стан російського
дворянства, що дало їм можливість обіймати посади та
користуватися привілеями, а ті що не бажали вливатись
в імперську соціальну структуру, зазнавали утисків та
приниження. У боротьбі з прогресивними силами
Гетьманщини уряд Росії одержав перемогу і продовжив
наступ насамперед на національні особливості окремих
земель. Україна втратила свої збройні сили, одну з
головних ознак національної держави, і була зведена до
стану звичайної окраїни Російської імперії. Козаки як
окремий стан фактично зникли, оскільки їх позбавили
будь–яких прав і в статусі вони були зрівняні зі
звичайними селянами. Селяни в свою чергу були
позбавлені взагалі прав і 1783 р. були позбавлені навіть
можливості переходу з одного місця на інше.
Залишилися тільки пам’ять та незначні відмінності між
різними станами й соціальними групами населення.
†

*

Madame (мадам) – так філософи звертались до Катерини ІІ
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“Messieurs, vous me comblez” – Шановні, ви до мене дуже добрі
(переклад з французької).
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Соціальна структура населення Гетьманщини за досить
короткий термін злилась зі структурою населення
Російської імперії. Все це робилось руками
П. Румянцева–Задунайського,
під
пильним
керівництвом Катерини ІІ, щоб знищити різницю між
населенням українських земель та російської імперії.
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Prokop T. I., postgraduate student, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National
University (Ukraine, Chernivtsi), prokoptar@gmail.com
Changes in the social structure of Getmanschina during the
governorship of P. Rumyantsev–Zadunaiskiy (1764–1796)
The article analyzes the process of social structure transformation of the
Hetmanshchyna during the governor–general Rumyantsev–Zadunaiskiy, who was a
protege of Catherine II on Ukrainian land. In this work we investigated the situation
of the most numerous layers of the Hetmanshchuna population among them Cossack
officers, Cossacks, the petty bourgeoisie and the peasantry. We analyze the process of
incorporation of Cossack officers to the state of the Russian nobility, the destruction
of the Cossacks as a separate military formation and enslavement of the peasants.
When writing we Apply structural analysis, historical–comparative, descriptive,
chronological and concrete historical methods. As in the work of social change were
considered through the prism of Rumyantsev activity, the main place in the study
method takes personalization.
Keywords: Rumyantsev, Catherine II, the social structure, Hetman, Cossack,
Cossacks, burghers, peasants.

Прокоп Т. И., аспирант кафедры истории Украины, Черновицкий
национальный университет им. Юрия Федьковича (Украина,
Черновцы), prokoptar@gmail.com
Изменения в социальной структуре населения Гетманщины в
период наместничества П. Румянцева–Задунайского (1764–
1796 гг.)
Проанализирован процесс изменения в социальной структуре населения
Гетманщины в период генерал–губернаторства П. Румянцева–Задунайского,
который был ставленником Екатерины Второй. Исследовано положение
наиболее многочисленных слоев тогдашнего населения Гетманщины, казацкой
старшины, казаков, мещанства и крестьянства. Рассмотрен процесс
инкорпорации казацкой старшины до состояния российского дворянства,
уничтожения казачества как отдельного военного формирования и
закрепощение крестьян.
При написании работы применены структурный анализ, историко–
сравнительный, описательный, хронологический и конкретно–исторический
методы. Поскольку в работе рассматривались социальные изменения через
призму деятельности П. Румянцева, главное место в ходе исследования
занимает метод персонализации.
Ключевые слова: Румянцев–Задунайский, Екатерина II, социальная
структура, Гетманщина, казацкая старшина, казаки, мещане, крестьяне.
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НАЦІОНАЛЬНО–ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ
В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ СПІЛОК ТА ОБ’ЄДНАНЬ
(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.)
Відзначено, що наприкінці ХVІІІ ст., внаслідок поділу Речі Посполитої, до
складу Австрійської імперії була включена Галичина – Східна (переважно
українська) і Західна її частина де створено нову адміністративну структуру,
названу королівством Галіції та Лодомерії з центром у Львові. Головні засади
національної політики Австрійської імперії полягали в реалізації відомого
принципу “divideetіmpera” (“поділяй і володарюй”). У конкретній ситуації
королівства Галіції та Лодомерії, зокрема, Східної Галичини, – це означало
наділення поляків певними привілеями, які передбачали закріплення їх
домінуючої ролі у реалізації політики імперії у цьому регіоні, а водночас – в
обмеженні українців можливостей реально впливати на соціально–економічний
і національно–політичний розвиток. Охарактеризувати особливості розбудови
громадських інституцій українців у досліджуваний період – основна мета
статті.
Ключові слова: Австро–Угорщина, реформи, громадські інституції.

Несправедлива національна культурна політика
центральної влади змушувала українців Галичини уже
на початку ХІХ ст. послідовно і рішуче вимагати
поділукраю на дві окремі адміністративні структури –
східну й західну. Упродовж десятиліть реалізацію цих
прагнень українці пов’язували, насамперед, з політикою
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Просвітництва австрійських монархів – Марії–Терези і,
особливо її сина – Йосифа ІІ, підпорядковану
формуванню в усіх народів країни почуття єдності, як
важливого фактора її могутності.Для західних земель
України це мало виняткове соціально–економічне і
політичне
значення,
сприяло
національному
відродженню галицьких українців, стимулювало
формування нової еліти, яка декларувала свою
програму дій, зорієнтовану на національне визволення.
Проте польська шляхта чинила опір реформам,
вказуючи, що виступає від імені всієї нації, оскільки
тільки вона – народ, а решта населення – це чернь, яка
існує як передумова життя всієї справжньої нації.
Водночас аналіз протестаційних акцій земельних
магнатів і шляхти у вищі державні інстанції
Австрійської імперії дають також можливість чіткіше
простежити
еволюцію
селянської
свідомості,
утвердження селянина як особистості і громадянина,
тобто обставин, які сприяли формуванню селянської
громади, що мала спільні соціальні і національні
інтереси.
Важливим наслідком пробудження селянина як
особистості було зростання солідарності. Селяни
почали виступати від імені всієї громади. Спротив і
довготривалі процеси проти дідичів і шляхти були тією
школою, в якій зневажене і пригнічене селянство
здобувало соціальне виховання, наслідком чого було
зростання їх ненависті до своїх поневолювачів.
Солідарність селян проявлялася в організованих діях не
тільки проти шляхти, але й адміністративних властей.
Зафіксовано чимало випадків, коли селяни
домагалися усунення з посад війтів. Таким чином, закон
про скасування особистої залежності селян від дідичів
став важливим етапом зростання громадської
активності селян. Вони перетворювалися з об’єкта в
суб’єкт
соціально–економічних
і
національно–
політичних процесів. При цьому у міру наростання
загроз реалізації шляхтою перегляду або й скасування
реформаторських патентів Йосифа ІІ посилювався опір
селянства. Водночас чим більше селянин здобував прав
від імперських законів, тим брутальнішим був наступ на
ці права земельних магнатів і шляхти. Але за нових
обставин боротьба селян за свої права стала
організованішою, селянська громада самовіддано
захищалася протиставляючи силі силу.
Найважливішим соціально–політичним результатом
австрійських реформ був розпад доміній на двір і
громаду. Поділ землі на домініальну і рустикальнута
передача частини земель у загальне користування селян
перетворювало громаду у самодіяльну організацію,
тому галицький селянин, формально звільнений від
особистої залежності, намагався увійти у суспільство як
вільна людина. У зв’язку з цим громадська
самодіяльність і солідарність селян зростала у міру
усвідомлення ними власних інтересів [1, арк. 179–185].
Яскравим свідченням соціальної зрілості та
громадянської активності селянства Східної Галичини
наприкінці ХVІІІ століття була їх участь у створенні та
діяльності громадських шпихлірів [2, арк. 35–45]. У
Галичині ситуація зі становленням шпихлірів була дещо
складнішою, бо тривалий час місцева влада, зокрема
губерніальна, не підтримувала пропозиції про передачу
коштів, одержаних за кари, стягнені від земельних
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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магнатів і шляхти, покривдженим селянам, бо, мовляв,
вони марно їх розтратять.
Але Йосиф ІІ переймався справою громадських
шпихлірів і в Галичині, розуміючи їх потребу у цьому
злиденному
краю.
Тому,
розмірковуючи
про
можливість застосування патенту на дозвіл створювати
громадські шпихліри у Чехії, Моравії та Шлеську, а
також у Галичині, Йосиф ІІ доручив галицькому
становому відділу підготувати пропозиції стосовно цієї
справи: “На те, чи сей патент про обов’язкове
застосування для створення громадських шпихлірів по
всіх добрах дався б приложити і в Галичині” [3, с. 646–
647].
У червні 1774 р. Йосиф ІІ опублікував свою
“найвищу ухвалу” про закладання в Галичині
громадських шпихлірів. Він зобов’язав губернаторів
започаткувати створення камеральних фондів і бодай в
одній домінії заснувати шпихліри. Камеральні фонди
були створені у Самборі і Дрогобичі. А 30 травня 1786
року цісарсько–королівська канцелярія опублікувала
розпорядження, яким зобов’язала губернаторів рішуче
стягати кари та повертати їх на заснування громадських
шпихлірів, а також закуповувати збіжжя для запасів, бо
це, за словами цісаря, – “найнадійніший засіб підтримки
підданих”.
Урбаріальним декретом від 24 лютого 1787 року
імператор
зобов’язав
губернаторів
прискорити
створення громадських шпихлірів, а декретами від 3
липня та 5 грудня 1787 року велів від усіх підданих
щороку брати по горцеві від корця на користь
громадських шпихлірів у камеральних добрах, а також
повертати на ту саме ціль той зсип, який зобов’язані
були давати піддані за випозичене весною скарбове
зерно (це у голодний рік) [4, арк. 29, 37].
Декрет від 5 грудня 1788 року встановлював
проценти від грошових позик, які уряд давав селянам у
камеральних добрах. Були також спроби уряду
заохотити приватних дідичів наслідувати цей
цісарський приклад у камеральних добрах, але галицька
шляхта цього не підтримала. Тому декретом від 5
лютого 1790 року цісар зобов’язав камеральні
господарства запровадити громадські шпихліри і
тримати у них чотири запаси цілорічної потреби
місцевих підданих [4, с. 642–647]. Але цісар не
обмежувався камеральними добрами, вважав, що у
приватних добрах така допомога підданим ще
потрібніша. Цим цісар засвідчив, що послідовно йде до
своєї мети – повсюдного створення громадських
шпихлірів для захисту найбідніших прошарків
селянства [4, c. 646–648].
Таким чином, маємо всі підстави ствердити, що
шпихліри та шпихліровий фонд були, по–суті,
предтечею громадянського суспільства у Східній
Галичині на зламі ХVІІІ–ХІХ століть. Діяльність
громадських шпихлірів та шпихлірового фонду було
припинено 23–24 липня 1821 року цісарською ухвалою.
Але, незважаючи на цісарський указ, громадські
шпихліри продовжували діяти, стимулюючи водночас
пошуки інших засобів соціально–економічного та
національно–політичного захисту селянства, загалом
дрібногосподарських виробників [6, арк. 56].
У праці “Шпихліри і крамниці”, опублікованій 1893
року, Кость Левицький писав, що “шпихліри – се не
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

нинішня річ, про котру говориться у нас від давнього
часу”, все ж “нам тяжко здобутися на те, щоби у кожній
громаді був свій шпихлір”. З уваги на це він ще раз
нагадав, що “шпихліри можуть бути заложені
Старшиною громадською або іншими людьми у
громаді”, що до цього не потрібно жодних статутів, ані
призвання влади, лише сама Рада громадська ухвалює
заложити для членів громади зсип збіжжя, або шпихлір.
Ведучи мову про громадські шпихліри, Кость
Левицький, на наше переконання, мав на увазі
узагальнюючий образ різних спілок та товариств
селянських громад. Підсумовуючи свої роздуми з цього
приводу, Кость Левицький писав, що “народ, який не
має своїх добрих купців, мусить упадати. Торгівля є,
отже, річ дуже важна, бо без неї ніхто, жоден народ не
обійдеться”. Аналізуючи міркування з приводу
діяльності громадських шпихлірів та громадських
спілок загалом, Кость Левицький зробив наступний
висновок: “шпихліри по громадах – то є безпека
громадська на всякий припадок, а загроза – на голод – в
тяжких роках. Крамниці по селах, то новий заробок для
наших людей та джерело багатства нашого народу
(підкреслення Костя Левицького). Тому не відкидаймо
обох сих справ на той час, як буде уже зле, бо тоді вже
буде запізно, але берімося до діла зараз – поки час! Най
в кожній громаді замість шинку та корчми, де пропадає
наша праця, стане свій шпихлір громадський і крамниця
християнська, де найдемо свою працю і добро”. Отже,
підсумовуючи сказане, стверджує Кость Левицький:
“шпихліри в громаді – то хліборобська асекурація проти
голоду і біди, але така асекурація, котру хлібороби самі
собі платять і на котрій також самі заробляють”. Таким
чином, “Робіть у громаді щоби жоден ґазда, що лиш
може, не пожалував малого датку на шпихлір, та щоби
кожда душа у громаді купувала все лише у своїй
крамниці, бо як не будемо разом держатися, то наша
робота на нічо не здасться” (підкреслення Костя
Левицького) [5, c. 4–7].
Наприкінці ХІХ ст. у Східній Галичині розгорілася
жвава дискусія з приводу долі коштів громадських
шпихлірів і шпихлірового фонду [6, арк. 32].
З’ясовуючи причини раптової появи цісарського
патенту про припинення діяльності шпихлірів і
шпихлірового фонду, Іван Франко дійшов висновку, що
цісарський патент було схвалено “відразу без ніякого
мотивування, що його автор був на становищі
діаметрально протилежнім тому, яке займало досі
австрійське законодавство”, та що ця ухвала “зі
становища державного переходить на становище
приватного права” і, що “всупереч усяким правовим
нормам (патент) не привертає ідеально “adintegrum”
(для відновлення) того стану, який був перед виданням
тих постанов та оголошенням даровизни, але сам без
мотивів розпоряджається добром, яке у шпихліровій
справі “eoipso” (тим самим) перестає бути публічним
державним добром, а зробилося приватним добром тих
властителів доміній, духовних та селян, що складалися
на нього або для яких воно виразно даровано”.
Проаналізувавши суть цісарського указу про
припинення діяльності шпихлірів і шпихлірового
фонду, Іван Франко дійшов такого висновку: “Розум
каламутиться від такого патенту. Це звичайний акт
сваволі, який перекручує і топче всяку логіку, всяке
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почуття правди, та чому, нарешті, цісар мусів
розв’язати Галицький Фонд, не порушуючи чеського і
моравського?! І чому цісар розпорядився хлопською,
громадською частиною шпихлірового фонду як своєю
власністю, а згодом, 1831 року створив нову кредитову
інституцію – Фонд Четвертого полку уланів, зокрема й
за рахунок шпихлірового фонду, ніби то для помочі
бідним селянам”. Але, на справді “він використовувався
як допомога дворам та як компенсація домініям” за
скасування панщини й “за панування над галицьким
селянством”[7, арк. 34, 35, 46, 48].
Відповідаючи на запитання: “Хто, власне, виграв і
хто програв внаслідок припинення діяльності
громадських шпихлірів та шпихлірового фонду?”, Іван
Франко висловився таким чином: з розпуску
громадських шпихлірів та шпихлірового фонду “не
скористала Австрія, не скористав її скарб (окрім хіба що
зацитькування моментального клопоту), не скористала
й Галичина, а вже тим більше, – галицьке селянство.
Скористала тільки галицька шляхта”. А йшлося про
десятки мільйонів форинтів, які можна було б
використати
для
підвищення
продуктивності
селянських господарств, загалом для покращення
становища селянства, адже очевидною є та обставина,
що внаслідок скасування кріпосного права та панщини,
а також після пореволюційних аграрних реформ – “наш
народ вийшов убогим і темним, безродним, з
неупорядкованими ґрунтами, без фінансової допомоги
розвитку”. Бо “в Галичині та більша власність, замість
того, щоб мала рятувати і підпомагати меншу власність,
від давен давно, мов який павук, висисає її” [3, c. 687].
Наголосимо,
що
у
досліджуваний
період
продовжував наростати наступ шляхти за скасування
патентів цісаря щодо кріпосного права та панщини. При
чому, якщо у попередні роки незадоволення аграрними
реформами цісаря мало переважно застережний
характер, то згодом воно переросло у протестні погрози
та наступ проти влади. Під час схвалення урбаріальних
реформ, які завдали матеріальної шкоди земельним
магнатам, галицька шляхта ініціювала у Варшаві акцію
“звільнення Галичини” з–під влади Австрії. За життя
Йосифа ІІ шляхта не наважувалася на такі відверті
виступи, але смерть імператора, якого вона називала
деспотичним, послужила сигналом для її рішучого
наступу, тому син Йосифа ІІ Леопольд пішов на
шляхті,
розпочавши,
по–суті,
поступки
контрреформаційну політику.
15 лютого і 10 березня 1791 р. ухвалено законодавчі
акти про репресії проти селян. Якщо підлеглі чинили
опір, закон дозволяв поводитися з ними як з
непокірними та застосовувати військові екзекуції. А
тих, хто чинив опір двірським начальникам, земельним
власникам чи окружній владі, карали киями.
Провідників бунтів віддавали до суду як порушників
громадського спокою. 1792 р. Леопольд загалом
скасував діючий з листопада 1789 року урбаріальний
патент і наказав повернутися до колишніх норм
оподаткування та панщинних повинностей.
Однак, законодавчі акції Леопольда не приглушили
соціальну ворожнечу між селянством, шляхтою та
земельними
магнатами.
Боротьба
селян
продовжувалася, набираючи форм відвертих виступів.
Важливим наслідком пробудження селянства, було
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зростання їх солідарності, що ставало характерною
ознакою більшості селянських виступів, зокрема у
Дрогобиччині, Самбірщині, Золочівщині та інших
округах, а саме у селянських антифеодальних рухах
1846–1847 та у період революції 1848–1849 рр.
Таким чином, реформаторська діяльність Марії–
Терези та Йосифа ІІ, а також революція 1848–1849 років
стали важливим етапом створення соціально–
економічних та національно–політичних умов для
зародження і формування громадянського суспільства.
Уже 15 травня 1848 р. було створено Головну Руську
Раду – представницький орган населення Східної
Галичини. Друкованим органом Ради стала газета “Зоря
Галицька” [8, арк. 17–24]. У повітах і селах Східної
Галичини виникло 50 руських рад, які розгорнули
широку боротьбу за перетворення Східної Галичини в
окрему автономну політичну структуру. До місцевих
рад обиралися селяни, міщани, представники
інтелігенції, громадсько–політичні і культурно–освітні
діячі.
15 травня 1848 року газета “Зоря Галицька”
опублікувала відозву до народу. “Ми, – йшлося у
відозві, – русини галицькі, належимо до руського (тобто
українського) народу, котрий одним говорить язиком і
15 мільйонів виносить, з котрих півтора мільйона землю
Галицьку замешкує” [9, c. 169]. Головна Руська Рада
заснувала культурно–освітнє товариство “Руська
Матиця”, яке публікувало підручники рідною мовою.
Утворення Руської Ради знаменувало перехід
українського національного руху в Галичині від
культурно–просвітницької до політичної фази розвитку
[10, арк. 12].
9 червня 1848 року у листі до цісаря Австрійської
імперії Фердинанда Руська Рада заявила, “що, – йдеться
у зверненні Руської Ради до цісаря Фердинанда, –
руський нарід може тільки тоді прийти до власної
національної Австрії, свого сторожа народного,
конституційного життя, коли Галичина буде поділена,
бо тепер, як се урядові відомо, сю справу присвоїли собі
в цілій Галичині поляки. Русини жадають поділу
Галичини не тільки наслідком признаної конституцією
національної самостійности, але і ще більше тому, щоби
увільнити себе вже раз від політичного впливу з
польського боку. На це є так багато доказів, починаючи
від 1838 року, що приносить тільки нещастя, – та щоби
спокійно і без перешкод уживати своїх національних
прав для національного розвою [11, c. 27–29].
У програмі Головної Руської Ради було
задекларовано провести реформи у промисловості,
сільському господарстві, соціальних відносинах для
забезпечення
вільного
національного
розвитку
українського народу. У зверненні до цісарської влади у
Відні Головна Руська Рада вимагала поділу Галичини на
дві окремі адміністративні одиниці – Східну, де
переважали українці і Західну, заселену, головним
чином, поляками. Таким чином, можна ствердити, що
Головна Руська Рада була першою політичною
організацією, а отже й першою структурою
українського громадянського суспільства в Галичині
[11, c. 20–22].
Отже, одним із найважливіших наслідків реформ
кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Австрійській імперії було
закладення фундаменту у формування громадянського
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суспільства. Ще один важливий наслідок – внаслідок
церковно–освітніх реформ на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. у
Східній Галичині було урівняно в правах Католицьку і
Греко–католицьку церкви, засновано Греко–католицькі
семінарії у Відні, Львові та Ужгороді, Львівський
університет, а також розгалужену мережу народних
шкіл. Все це сприяло підвищенню освітнього рівня
молоді, насамперед сільської, формуванню української
еліти, зокрема духовної, яка брала активну участь у
культурно–освітніх товариствах [12, c. 179–181].
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Nationally–political reforms in the Austrian empire and their influence
on the origin of the Ukrainian public unions and associations(an end of
ХVІІІ – is the first half of ХІХ of century)
It is marked that in the end ХVІІІ of century, as a result of division of Poland, in
the complement of the Austrian empire there was included Galychina – his East
(mainly Ukrainian) and Western part where the new administrative agency adopted
by the kingdom of Galicii and Lodomerii with a center in Lviv is created. Main
principles of national politics of the Austrian empire consisted in realization of the
known principle of “divide et іmpera” (“divide and rule”). In the concrete situation
of kingdom of Galicii and Lodomerii, in particular, East Galychina, is meant the
parcel of land of Poland certain privileges that envisaged fixing of them dominant
role in realization of politics of empire in this region, and at the same time – in
limitation of Ukrainians of possibilities really to influence on socio–economic and
nationally–political development. To describe the features of development public
institutes of Ukrainians in an investigated period is a primary purpose of the article.
Keywords: Austria–Hungary, reforms, public institutes.
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Национально–политические реформы в Австрийской империи и
их влияние на зарождение украинских общественных союзов и
объединений(конец ХVІІІ – первая половина ХІХ ст.)
Отмечено, что в конце ХVІІІ ст., в результате разделения
РечиПосполитой, в состав Австрийской империи была включенная Галичина –
Восточная (преимущественно украинская) и Западная ее часть, где создана
новая административная структура, названная королевством Галиции и
Лодомерии с центром во Львове. Главные принципы национальной политики
Австрийской империи заключались в реализации известного принципа
“divideetіmpera” (“разделяй и властвуй”). В конкретной ситуации королевства
Галиции и Лодомерии, в частности, Восточной Галичины, – это означало
наделение поляков определенными привилегиями, которые предусматривали
закрепление их доминирующей роли в реализации политики империи в этом
регионе, а в то же время – в ограничении украинцев возможностей реально
влиять на социально–экономическое и национально–политическое развитие.
Охарактеризовать особенности развития общественных институций
украинцев в исследуемый период – основная цель статьи.
Ключевые слова: Австро–Венгрия, реформы, общественные институции.
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ТРАДИЦІЙНА РОДИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО
ТА СХІДНОРОМАНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ
КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТ.
На основі проведених польових етнографічних досліджень, вивчається
сімейна звичаєвість та обрядовість українського та східнороманського
населення Буковини. Автором подано комплекс магічних та раціональних
прийомів в традиційній родильній обрядовості українців, румун і молдован
Буковини. Розглянута ціла система різнорідних за походженням звичаїв і
вірувань передродового, родового і післяродового періодів. Подається загальна
характеристика традиційних заборон та обмежень для вагітної жінки;
наводяться приклади основних методів, якими користувалися повитухи, їх дії,
методи знеболювання під час пологів. Особлива увага приділяється першій
купелі немовля після народження. Наводяться приклади віщування долі дитини,
зокрема згадується вірування про віщунок, яке записане автором на території
Буковини.
Ключові слова: вагітна, новонароджений, родини, повитуха, родильна
обрядовість.

Традиційна родильна обрядовість українського та
східнороманського населення Буковини кінця ХІХ –
ХХ ст. є складовою частиною культури народу. Вона
становить цілу систему різнорідних за походженням
звичаїв і вірувань, у яких раціональне тісно переплелося
із магічним і релігійно–християнським. Цикл звичаїв і
обрядів, якими супроводжувалося народження дитини,
зберіг у народному побуті як українського, так і
східнороманського населення Буковини ще в ХІХ –
початку ХХ ст. багато архаїчних світоглядних уявлень.
Поява на світ нової людини вимагала дотримання
встановлених традицією ритуалів і звичаїв.
Мета даного дослідження полягає у тому, щоб на
основі проведених польових етнографічних досліджень
та наукової літератури проаналізувати специфіку,
комплекс родильних звичаїв і обрядів.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють
період другої половини ХІХ – ХХ ст. Нижня
хронологічна межа зумовлена появою систематичних
досліджень присвячених родильній обрядовості
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населення Буковини. Тому варто згадати дослідження
Р. Ф. Кайндля, С. Ф. Маріана, П. Чубинського.
Основною джерельною базою даного дослідження є
етнографічні матеріали кінця ХІХ – ХХ ст., публікації
вітчизняних та зарубіжних дослідників, матеріали
наукових конференцій та польових обстежень. В роботі
значне місце займають експедиційні матеріали та
етнографічні записи, зібрані автором у 2008–2013 рр. на
території
Чернівецької
області
(МЕЕ
ЧНУ).
Проаналізовано також статті С. Гвоздевич “Родильна
обрядовість українців”, Н. Жмудь “Етнічні стереотипи
статевого виховання молоді”, І. Іванків “Україна під
могутнім покровом своєї небесної захисниці. (Про
осінній цикл Богородичних свят в Україні)”, які
опубліковано у журналах “Народна творчість та
етнографія”, “Народознавчі зошити”.
З середини ХІХ ст. етнографічно–дослідницька
діяльність активізується і набуває поглибленого
характеру. Науковий інтерес представляє опис
родильної обрядовості у працях Р. Ф. Кайндля “Гуцули”
(1894), П. Чубинського “Труды этнографическо–
статистической экспедиции в Западно–Русский край”
(1876). Опис магічних дій та елементів в родильній
обрядовості румунів Буковини знаходимо в праці
румунського дослідника ХІХ ст. С. Ф. Маріана “Родини
у румунів” (1892).
Науковій розробці теми сприяло використання
загальнотеоретичних положень і висновків українських
дослідників С. Гвоздевич, В. Борисенко, О. Боряк,
Г. Кожолянко.
Родильну обрядовість в етнології поділяють на три
групи: дородові звичаї і обряди; власне родильні;
післяродові обрядові дії, що знаменують “приєднання”
дитини до сім’ї, роду, громади [14, с. 348].
Допологові звичаї та обряди і самі пологи
становлять систему раціональних знань і магічних дій,
які
виконувалися
при
лікуванні
безпліддя,
дітонародженні, а також прикмети, які передбачали
вагітність і стать майбутньої дитини, різні повір’я на
охорону здоров’я матері і немовляти [15, 2008, т. 2,
с. 12].
За давньою традицією вважалося, що кожна сім’я
повинна мати дітей: “А як не росте одна дитина, то на
старості трудна година” (с. Іванківці Кіцманщина) [22,
с. 158]. Бездітність розглядалася як кара за гріхи або як
наслідок прокляття. Медицина не знала ефективних
засобів лікування безпліддя, тому в таких випадках
використовувались магічні прийоми. Щоб якось
позбавитися бездітності, жінки відвідували монастирі,
вдавалися до численних молитов перед іконами, на яких
намальовані святі з дітьми на руках та Матері Божої [8,
с. 88]. Крім того, зверталися по допомогу до різних
“бабок” і знахарок, які знали навіть спеціальні
“заговори” та рецепти з різних трав для лікування
жіночої безплідності, якими широко користувалися
українці (с. Добринівці, Онут) та румуни (с. Бояни) [15,
2010, т. 3, с. 4].
Зустрічалися випадки штучного переривання
вагітності, коли поява дитини була небажаною
(дошлюбна вагітність дівчини, велика кількість дітей у
сім’ї та ін.). У великих селах були бабки, які займалися
штучним перериванням вагітності (давали пити вагітній
різних настоїв отруйних рослин, коріння або
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оперативно видаляли зародок дитини – “вишкребували
плід”). Такі дії були поза законом, оскільки дуже часто
вагітна жінка після спроби переривати вагітність
помирала від зараження крові, безперервних кровотеч
[13, с. 179]. Буковинський етнолог початку ХХ ст.
Дмітрій Дан, який досліджував буковинських українців,
у своїй праці “Русини Буковини” писав, що жінки, які
хотіли позбутися небажаної вагітності сідали в
проточну воду, незважаючи на пору року, і сиділи в ній
по кілька годин до “зігнання плоду”. Але до цього
звертались у випадку крайньої необхідності і робили
штучне переривання вагітності у великій таємниці, бо у
багатьох народів Європи, ця справа вважалась
найтяжчим гріхом [21, с. 42]. Отже, як бачимо, методи
переривання вагітності, на відміну від лікування
безпліддя, були суто раціональними, практично–
фізичними [1, с. 471].
Передпологові прикмети були покликані сприяти
нормальному
перебігу
вагітності
та
доброму
самопочуттю жінки. Її завжди шанували як ту, у чиїх
руках було майбутнє роду. Рекомендації, що
регламентували побут вагітної базувалися на багатому
досвіді й концентрували раціональні знання з народної
медицини та розуміння особливостей фізіологічно–
психологічного стану жінки під час вагітності. Ці
поради та заборони побутували не тільки в українців,
але й в румунів та молдаван [24, с. 90].
Як засвідчують зібрані польові матеріали, до нашого
часу вагітну намагаються оберігати від різних
несподіванок та неприємностей. Ще до народження
дитини жінка повинна була дотримуватися, крім
гігієнічних, ще й деяких інших умов. Однією з
найбільш дотриманих обмежень в українського та
східнороманського населення Буковини була заборона
на важку фізичну працю, вірили, що це призведе до
передчасних пологів або ж дитина може народитись
хворою. Слідкували, щоб вагітна чогось не злякалась,
що в майбутньому могло зашкодити дитині (могла
народитись заїкою, з плямою на тілі тощо) (українські
села Банилів–Підгірний, Кам’яна), (молдавське село
Мамалига). У молдаван Мамалиги Новоселицького
району вагітній у кінці ХІХ ст. заборонялося красти
(речі, овочі, фрукти та ін.) та тим паче приховувати цей
факт, бо вірили, що дитина народиться із знаком на тілі
у формі вкраденої речі [23, с. 76]. Відповідно ця
заборона збереглась і донині [15, 2010, т. 1, с. 2].
Особливо побоювалась вагітна різних наврочень
(“пороблень”), саме тому під час вагітності жінка
повинна була постійно носити обручку, бо вважалось
що саме обручка на випадок поганого ока або поганого
слова слугувало оберегом від злих сил. Щоб оберегти
себе від наврочень буковинки рекомендували вагітним
жінкам носити при собі часник, який виступає як оберег
у багатьох слов’янських та романських народів [11,
с. 17].
Не дивлячись на те, що всі перелічені обмеження
магічні за формою, вони у своїй основі мають
раціональне зерно, оскільки наділена особливим
статусом, обмежена в роботі та рухах, породілля могла
трохи відпочити і відновити здоров’я і сили, а
стриманість від статевого життя співпадала з
пуерперальним періодом, необхідним для нормального
відновлення органів, змінених вагітністю й родами.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Для того, щоб пологи були легкими і дитині легше
було з’явитися на світ вдавалися до магічних дій. В
народному уявленні “ворітьми”, через які приходить
дитина, виступає материнське лоно, причому чим
ширше відкриті ворота, тим легше пройдуть пологи.
Тому більшість дій, які спрямовані на полегшення
пологів, спрямовані на символічне відкриття “воріт”. Як
тільки починалися потуги, в будинку породіллі
відчиняли всі замки, вікна, двері, скрині, розстібали
коміри сорочок, розв’язували вузли (українські села
Добринівці, Дорошівці, Лівинці, Банилів–Підгірний,
Сторожинець, Старі Бросківці, Спаська, Комарівці),
(молдавські села Мамалига, Магала, Несвоя). Потім
обкурювали породіллю зіллям (українські села Іспас,
Глибочок, Старий Вовчинець, Чорнівка), (молдавське
село Магала) [15, 2012, т. 1, с. 21]. Найдосвідченіші
повитухи використовували й раціональні прийоми
народної медицини. Деякі з них вправно робили масаж,
компреси з навару льону, розтирання маслом,
вигрівання гарячим зерном. Щоб легко розродитися,
породіллі давали нюхати полин, робили приправу до
страв із зеленої цибулі, поїли картопляним соком,
відваром з березового листя [12, с. 181]. Також в діях
повитухи добре простежується раціональність її
обережної, очікувальної поведінки. Приймаючи пологи
вона спостерігала за частотою, силою й тривалістю
скорочень матки [2, с. 136].
Бажання миттєвого визволення плода маніфестували
такі дії, як розплітання волосся, розстібання,
розв’язування вузлів на одязі. Ініційований повитухою
рух окремих предметів та індивідів були виявами
життєвого руху (на відміну від нерухомості смерті) [4,
с. 18].
При важких пологах повитухи використовували
різні прийоми. Наприклад змушували вагітну битися
животом об землю або в стіну, клали її на лавку і
підносили ноги вгору. Деякі респонденти згадують, що
вагітній рекомендували носити воду з криниці, дути в
порожню пляшку, стрибати через лавку або з припічка
(румунське село Чудей, українське село Старий
Вовчинець) [15, 2011, т. 5, с. 3].
Методи, якими користувалася повитуха умовно
можна поділити на раціональні та магічно–релегійні.
Вони об’єднуються в три групи:
1. Ірраціональні або магічні (ритуал розкриття
дверей і вікон будинку, відкриття царських воріт у
церкві, розв’язування вузлів на речах у будинку,
розплітання волосся на голові у породіллі, накладання
на живіт пояса священика);
2. Раціональні (фітотерапевтичні прийоми, що
засновані на використанні відварів лікарських трав і
теплих компресів з прогрітих зерен, грису (висівок); з
використанням спеціального інструментарію чи
пристосувань для родопомочі);
3. Умовна група, яку складають засоби, раціональні
у своїй основі, але що виконувалися як магічний ритуал
(прийоми, що діяли на породіллю заспокійливо, але
супроводжувалися магічними діями, наприклад,
читання молитви) [6, с. 11].
Повитуха докладала чимало зусиль для того, щоб
забезпечити дитині регламентований вхід у цей світ.
Існувало вірування, що дитина повинна виходити з лона
матері головою. Усе інше, а саме коли дитина “йде
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ногами” (сідничне прилягання) сприймалося як
аномалія, з очевидною аналогією в поховальній
обрядовості, адже з хати померлого виносять ногами
вперед – із цього на той інший світ (в українців відоме
уявлення: після смерті “душа”, відокремившись від тіла,
стоїть у “головах”). З того світу на цей рух тіла має
відбуватися навпаки – воно мусить рухатися вперед
головою, а будь–яке відхилення проектувалося на
майбутнє дитини. Подібне вірування відоме і по всій
Європі [3, с. 258].
Система традиційних народних засобів догляду за
дитиною у буковинців складалася як з раціональних
(купання немовляти, його масаж, сповивання), так і
магічних (комплекс оберегів) елементів.
Румунська дослідниця Н. Штюке зазначає, що
традиційне суспільство інакше використовує відносини
із сакральним і відповідно становище новонародженого.
Ряд вірувань, які майже завжди передаються через
обряди, магічні та магічно–ритуальні дії, відіграють не
так божественну або просвітницьку роль, як таку, що
відображає прагнення людини до прихильності
сакрального [20, с. 44].
Розрізнення статті в українців Буковини відбувалося
вже з перших хвилин народження дитини, передусім
через дії з пуповиною. Щоб передбачити характер
майбутніх занять дитини, повитуха відтинала пуповину
на якомусь певному предметі. Обрядове закріплення
статті дитини засвідчувалось загортанням хлопчика в
сорочку батька, а дівчинки – в материну [19, с. 9].
Важливим ритуалом після народження дитини була
перша купіль. Вона супроводжувалася певними діями і
словесними формулами, в яких зберігся відгомін давніх
вірувань у магічну силу води, слова і першого
(ініціального) стикання дитини з різними життєво
необхідними предметами. Щоби підсилити магічну дію
першої купелі, використовували різні предмети та
рослини: золоті прикраси (Кам’яна), гроші (Бабине,
Іспас, Усть–Путила, Шипинці), монети (Молодія),
пелюшки (Спаська), мед, молоко (Дорошівці), квіти
(Нижні Станівці, Спаська, Сторожинець, Шипинці),
васильок (Камяна, Нижні Станівці, Чорнівка) [15, 2008,
т. 2, с. 16]. Перша купіль новонародженого мала
подвійний зміст: з одного боку – гігієнічне очищення, з
другого – духовне, через магічну силу води [18, с. 21].
Скупану дитину загортали у чисто випрану сорочку
батька, з якої потім робили пелюшки (Бабине, Іспас,
Заставна, Новоселиця, Сторожинець, Старі Бросківці,
Камяна). Батько відразу ж після купелі мусив
поцілувати дитину, а потім передати її матері [15, 2009,
т. 2, с. 7].
Вірили, якщо пологи відбулися в обідню пору, то це
знак, що дитина буде нещасною. Щасливими є діти
народженні на світанні. Співає когут під час
народження, то це вважається поганою прикметою.
Найбільшим щастям вважається народження в
“сорочечці” або у “чепчику”. Народяться близнята, то
хтось із батьків невдовзі помре або хатнє господарство
потрапить у злидні і занепад. Інші кажуть, що
народження близнят або трійнят мало б бути карою
Божою. При народженні кожна людина отримає свою
зірку на небі та свого ангела–охоронця. Коли її зірка
падає з неба, то людина помирає [9, с. 11].
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Не менше ніж вроків, бояться злих духів і відьом,
які, скориставшись тим, що дитина нехрещена і що
ніхто на неї не зважає, викрадають її, залишаючи
замість неї свою, погану відміну. Таку дитину одразу
можна впізнати по її крику, ненаситності та по великій
голові. Так, у Старих Бросківцях одразу після пологів
намагалися позачиняти всі вікна і двері, щоб уберегти
дитину від злих сил.
Побутував цілий ряд повір’їв, якими мотивувалась
поведінка породіллі після пологів: після заходу сонця
не можна було нічого дарувати або позичати з хати, бо
сон в дитини пропаде (Сторожинець, Кам’яна, Старі
Бросківці); не можна було показувати дитину до
хрещення стороннім (“щоб не було напасті”)
(Сторожинець). Причому твердо вірять, що ці дії
наперед визначають долю дитини (Кам’яна, Спаська)
[15, 2011, т. 3, с. 10].
Віра в духів, що переслідують дітей, поширена в
багатьох народів світу. Зокрема так було в давніх
євреїв, греків і римлян, персів, калмиків, угорців, індів,
литовців, ірландців, шотландців. Щоб відігнати злих
духів, використовують ті самі способи, що й проти
уроків: сіль, часник, залізо [15, 2011, т. 6, с. 20].
Науковий інтерес викликає ритуал, записаний нами
у селах Кам’яна та Старі Бросківці Сторожинецького
району, за яким після народження батьки запрошували
до себе віщунок (їхню роль виконували 2–3 жінки), які
провіщали долю новонародженої дитини. Обряд
провіщування долі проводився за допомогою
ритуальних страв, які були приготовлені до пологів.
Даний обряд зустрічається не лише на Буковині, а і у
сусідніх регіонах [16, с. 190]. Наприклад, Анна–Марія
Сорєску–Марінкович в статті “Віщунки в румунів
Тімоку: Колективний та індивідуальний фольклорний
репертуар” пише про трьох віщунок, які з’являються в
образі трьох молодих і гарних дівчат–сестер [17, с. 95].
Поки дитина не хрещена, біля неї цілу ніч має горіти
світло (свічка) – інакше злі духи могли б наблизитись
до дитини та завдати їй шкоди. Тому з хрещенням не
зволікають: вже на другий день, а здебільшого у перші
8 днів після народження дитину хрестять.
Одним з перших таїнств, які прилучали дитину до
сім’ї, громади, християнського світу є хрестини.
Новонародженого до хрещення вважали “нечистим”.
Хрещеними батьками могли бути вінчальні батьки,
друзі, родичі. Їх запрошували батьки дитини, частували
горілкою, калачами. Заборонялося брати в куми вдівців
і вагітних жінок. Ще в середині ХХ ст. у цьому брала
участь і повитуха – а в селі Спаська саме моаша несла
дитину до церкви на хрещення. Відмова від запрошення
не допускалася. На кумів накладалась і певна
відповідальність. Вони брали участь в соціалізуючому
обряді “пострижин”, виховному процесі дитини, давали
своє благословення та виконували почесну роль на її
весіллі [15, 2008, т. 3, с. 14].
На Сторожинеччині обов’язковими атрибутами
обряду хрещення є кумівські свічки та крижми (шматок
білого полотна, покривало або скатертина та хресна
свічка), з яких у майбутньому мати виготовить для
дитини першу сорочку. Крижму обвивають навколо
свічки і обв’язують стрічкою та прикрашають квітами.
За повір’ями українців Буковини, свічки, які
прив’язували до крижми, потрібно було якомога
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швидше спалити, “щоб дитина свою долю швидше
знайшла і не залишилася без пари в житті”; румуни і
молдавани Буковини красою і розміром свічок
“показували свій гонор” (молдавські села Магала,
Бояни, румунське село Чудей) [15, 2013, т. 2, с. 5].
Під
час
проведення
польових
досліджень
зафіксували звичай використання каші на хрестинах
(єдиний випадок серед досліджених населених пунктів).
Так, наприклад, у с. Старі Бросківці моаша роздавала
кожному присутньому гречану кашу [15, 2010, т. 4,
с. 8].
Вірили, що ім’я має фатальне значення. З іменем при
хрещенні дитина отримує ангела–охоронця, дістає
наставництво божої сили. Ім’я дитини вибирали тільки
після її народження. Вибір імені до родів, за
віруваннями буковинців, міг привести до народження
мертвої дитини. Переважне право давати дитині ім’я
мав чоловік–батько. Повитуха, впоравшись з пологами,
разом з батьком дитини йшла до священика замовити
Службу Божу за успішні пологи, домовитись про ім’я
новонародженого та про час хрещення [7, с. 78].
Поширеним у всіх зонах Буковини було
перейменовування дітей. Як правило це відбувалося
шляхом імітації купівлі–продажу дитини. Коли батьки
спостерігали, що з дитиною щось негаразд (тривала
хвороба) вони намагалися “відв’язати” дитину від свого
родового дерева – поганого коріння (“від гріхів
родичів”).
Зустрічались випадки (в Буковинському Передгір’ї
та на Гуцульщині), коли після двох померлих дітей
третю новонароджену дитину під час обряду хрестин
“продавали” кумі, беручи від неї гроші. Повертаючи
назад через вікно дитину, кума промовляла: “Беріть і
покладіть мою дитину в тепло, ростіть її в добрі, бо то
дитина моя”. В такий магічний спосіб намагалися
обминути смерть, обдурити нечисті сили, які могли
бути у хаті і шкодити дітям [12, с. 81–83].
Важливим був звичай пострижин. Він бер початок
від дохристиянських часів і, на думку дослідників, був
способом пожертви Родові та Рожаниці. Про зв’язок із
язичницькими культами вогню, води й дерев свідчить
один із складників пострижин – спалення, кидання на
воду, або закопування під плодовим деревом
зістриженого волосся.
До посліду, пуповини, першого зрізаного волосся,
нігтів, ставилися дбайливо, вважаючи, що в цих
предметах знаходиться особлива життєва сила, яка дієва
за будь–яких обставин. Також вірили, що з ними
пов’язана і доля дитини. Це є прикладом парціальної
магії [7, с. 78].
У традиційній духовній культурі населення
Буковини, як і будь–яких інших етносів, один з
найважливіших є дитячий комплекс обрядів і звичаїв,
адже за його допомогою оформлювався один із
головних циклів сімейної обрядовості. Аналіз звичаїв та
обрядів родильно–хрестильного
циклу
сімейної
обрядовості складає невід’ємну частину комплексного
етнологічного вивчення традиційної культури українців
і їхніх зв’язків з іншими представниками етносів, що
мешкають на території Буковини.
Для родильної обрядовості українського та
східнороманського населення Буковини характерно
поєднання традицій і звичаїв, як магічних у своїй
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основі, так і таких, що мають раціональне зерно. В ній
тісно
переплелися
обряди,
що
виникли
в
дохристиянську епоху з більш пізніми християнськими.
У наш час в сфері родильної обрядовості сталися значні
зміни. Ті обряди і звичаї, що все ж збереглися існують
переважно без їх колишнього ритуально–магічного
забарвлення. Забулися як більшість магічних ритуалів,
так і раціональних моментів. Вони виконували
охоронно–профілактичне
значення,
символізували
прийняття новонародженого у сімейний і громадський
колектив. Те, що деякі із них збереглися до нашого часу
визначається багатьма історичними чинниками, у тому
числі й етнокультурною традицією.
Список використаних джерел
1. Аксенов А. П. Я – не колдун, я – знахар / А. П. Аксенов. –
Д. : Сталкер, 2002. – 534 c.
2. Борисенко В. Обряди і звичаї в українській родині
/ В. Борисенко // Традиції і життєдіяльність етносу. – К., 2000. –
348 с.
3. Боряк О. Баба–повитуха в культурно–історичній традиції
українців: між профанним і сакральним / О. Боряк. – К. : Інститут
та
етнології
ім.
мистецтвознавства,
фольклористики
М. Т. Рильського НАН України, 2009.
4. Боряк О. О. Інститут акушерства і постать повитухи в
традиційній культурі українців: історія, ритуал, міфологія
/ О. Боряк // Автореф. дис. … доктора історичних наук. – К., 2010.
5. Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців / С. Гвоздевич
// Народознавчі зошити. – 1997. – № 2. – С. 12–19.
6. Дмитрієва В. В. Родильно–хрестильна обрядовість греків
Приазов’я в другій половині ХІХ – ХХ ст. / В. В. Дмитрієва
// Автореф. … канд. історичних наук. – К., 2003.
7. Жмудь Н. Етнічні стереотипи статевого виховання молоді
/ Н. Жмудь // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. –
С. 75–80.
8. Іванків Є. Україна під могутнім покровом своєї небесної
захисниці. (Про осінній цикл Богородичних свят в Україні)
/ Є. Іванків // Народна творчість і етнографія. – 1998. – № 5–6. –
С. 88–94.
9. Кайндль Р. Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні
перекази. – 2–е вид., виправлене і доп. / Пер. з німец. З. Пенюк;
наук. редагування і післямова О. Масана / Р. Ф. Кайндль. –
Чернівці: “Молодий буковинець”, 2003.
10. Кайндль Р., Манастирський О. Русини на Буковині
/ Переклад з нім. В. Іванюка, післямова М. К. Чучка / Р. Кайндль,
О. Манастирський. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 245 с.
11. Кобилянський С. Д., Пішак В. П., Дробніс Б. Я. Історія
медицини Буковини. Цифри і факти / С. Д. Кобилянський,
В. П. Пішак, Б. Я. Дробніс. – Чернівці: Медакадемія, 1999. – 378 с.
12. Кожолянко Г. К. Етнографія Буковини / Г. К. Кожолянко.
– Чернівці: Золоті литаври, 2001. – Т. 2. – 457 с.
13. Кожолянко Г. К. Традиційні звичаї та вірування українців
Буковини у передродовий період родильної обрядовості
/ Г. К. Кожолянко // Науковий вісник Чернівецького університету:
Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні
відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. –
Вип. 684. – С. 180–185.
14. Макарчук С. А. Етнографія України : навч. пос.
/ С. А. Макарчук. – Львів : Світ, 2004. – 548 с.
15. Матеріали польових етнографічних експедицій, зібрані в
українських та румунських селах Чернівецької області у 2008–
2013 рр., зберігаються в етнографічному музеї факультету історії,
політології
та
міжнародних
відносин
Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича (МЕЕ ЧНУ).
16. Мойсей А., Парайко К. Охоронні та очисні ритуали для
матері й дитини та “приєднання” новонародженого до сім’ї,
громади в обрядовості українців Буковини / А. Мойсей,
К. Парайко // Буковинський журнал. – Чернівці, 2011. – № 3. –
С. 188–197.
17. Сорєску–Марінкович Анна–Марія. Віщунки в румунів
Тімоку: колективний та індивідуальний фольклорний репертуар
// Народна творчість та етнографія. – 2011. – № 2. – С. 45–52.
18. Стельмахович
М.
Народне
дитинознавство
/ М. Стельмахович. – К., 1985. – 196 с.
19. Чубинський П. Труды этнографическо–статистической

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

экспедиции в Западно–Русский край / П. Чубинський. – СПб.,
1876. – Т. VII. – С. 9.
20. Штюке H. Прилучення новонародженого до сакрального
/ Н. Штюке // Народна творчість та етнографія. – 2011. – № 2. –
С. 40–49.
21. Dan Dmitrie. Rutenii din Bucovina. Schiṭă etnografică. –
Bucureşti, 1913.
22. Fochi A. Paralele folclorice coordinatele culturii carpatice. –
Bucbreşti: Minerva, 1984.
23. Marian S. F. Naşterea la români: Studiu etnografic / Simion
Florea Marian. – Bucureşti: Lito–Tipografia Carol Gobl, 1892.
24. Nandriş I. Satul nostrum. Mahala din Bucovina. – Sibin:
Tribuna, 2001.

References
1. Aksenov A. P. Ja–ne koldun, ja znahar / A. P. Aksenov. – D. :
Stalker, 2002. – 534 s.
2. Borysenko V. Orjady i zvychaji v ukrajins’kij rodyni
/ V. Borysenko // Tradyciji i zhyttjedijal’nist’ etnosu. – K., 2000. –
348 s.
3. Borjak O. Baba–povytuha v kul’turno–istorychnij tradyciji
ukrajinciv: mizh profannym i sakral’nym / O. Boriak. – K. : Instytut
mystectvoznavstva, fol’klorystyky ta etnologiji im. M. T. Ryl’s’kogo
NAN Ukrainy, 2009.
4. Borjak O. O. Instytut akussherstva i postat’ povytuhy v
tradycijnij kul’turi ukrajinciv: istorija, ritual, mifologija / O. Borjak
// Avtoref. dys. … doktora istorychnyh nauk. – K., 2010.
5. Gvozdevych S. Rodyll’na obriadovist’ ukrajinciv
/ S. Gvozdevych // Narodoznavchi zoshyty. – 1997. – № 2. – S. 12–19.
6. Dmytrieva V. V. Rodyl’no–hrestyl’na obrjadovist’ grekiv
Pryazovja v drugij polovyni XIX – XX st. / V. V. Dmytrieva
// Avtoref. dys. … kand. istorychnyh nauk. – K., 2003.
7. Zhmud’ N. Etnichni stereotypy statevogo vyhovannja molodi
/ N. Zhmud’// Narodna tvorchist’ ta etnografija. – 2003. – № 3. –
S. 75–80.
8. Ivankiv Je. Ukrajina pid mogutnim pokrovom svojeji nebesnoji
zahysnyci. (Pro osinnij cykl Bogorodychnyh svjat v Ukrajini)
/ Je. Ivankiv // Narodna tvorchist’ ta etnografija. – 1998. – № 5–6. –
S. 88–94.
9. Kajndl’ R. F. Guculy: jihnje zhyttja, zvychaji ta narodni
perekazy. – 2–e vyd., vypravlene i dop. / Per. z nimec. Z. Penjuk;
nauk. redaguvannja i pisljamova O. Masana / R. F. Kajndl’. –
Chernivci: “Molodyj bukovynec’”, 2003.
10. Kajndl’ R., Manastyrs’kyj O. Rusyny na Bukovyni / pereklad z
nim. V. Ivanjuka, pisljamova M. K. Chuchka / R. Kajndl’,
O. Manastyrs’kyj. – Chernivci: Zelena Bucovyna, 2007. – 245 s.
11. Kobyljans’kyj S. D., Pishak V. P., Drobnis B. Ja. Istorija
medycyny Bukovyny. Cyfry i fakty / S. D. Kobyljans’kyj,
V. P. Pishak, B. Ja. Drobnis. – Chernivci: Medakademija, 1999. –
378 s.
12. Kozholjanko G. K.
Etnografija
Bukovyny
/ G. K. Kozholjanko. – Chernivci: Zoloti lytavry, 2001. – T.1. – 457 s.
13. Kozholjanko G. K. Tradycijni zvychaji ta viruvannja
ukrajinciv Bukovyny u peredrodovyj period rodyl’noji obrjadovosti
/ G. K. Kozholjanko // Naukovyj visnyk Chernivec’kogo universytetu:
Zbirnyk naukovyh prac’. Istorija. Politychni nauky. Mizhnarodni
vidnosyny. – Chernivci: Chernivec’kyj universytet, 2014. – Vyp.684.
– S. 180–185.
14. Makarchuk S. A. Etnografija Ukrajiny: Navch. pos.
/ S. A. Makarchuk. – L’viv: Svit, 2004. – 548 s.
15. Materialy pol’ovyh etnografichnyh ekspedycij, zibrani v
ukrajins’kyh ta rumuns’kyh selah Chernivtc’koji oblasti u 2008–2013
rr., zberigajut’sia v etnografichnomu muzeji fakul’tetu istoriji,
politologiji ta mizhnarodnyh vidnosyn Chernivec’kogo nacional’nogo
univrsytetu im. Ju. Fed’kovycha (MEE CHNU).
16. Mojsej A., Parajko K. Ohoronnita ochysni rytualy dlja materi i
dytyny ta “pryjednannja” novonarodzhenogo do simji, gromady v
obrjadovosti ukrajinciv Bukovyny / A. Mojsej, K. Parajko
// Bukovyns’kyj zhurnal. – Chernivchi, 2011. – № 3. – S. 188–197.
17. Sorjesku–Marinkovych Anna–Marija. Vishunky v rumuniv
Timoku: kolektyvnyj ta indyvidual’nyj fol’klornyj repertuar
// Narodna tvorchist’ ta etnografija. – 2011. – № 2. – S. 45–52.
18. Stel’mahovuc’ M.
Narodne
dytynoznavstvo
/ M. Stel’mahovych. – K., 1985. – 196 s.
19. Chubyns’kyj P. Trudy etnografichesko–statisticheskoj
ekspediciji v Zapadno–Russkij kraj / P. Chubinskij. – SPb., 1876. –
T.VII. – S. 9.

19

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

20. Shtjuke N. Pryluchennja novonarodzhenogo do sakral’nogo
/ N. Zhtjuke // Narodna tvorchist’ ta etnografija. – 2011. – № 2. –
S. 40–49.
21. Dan Dmitrie. Rutenii din Bucovina. Schiṭă etnografică. –
Bucureşti, 1913.
22. Fochi A. Paralele folclorice coordinatele culturii carpatice. –
Bucbreşti: Minerva, 1984.
23. Marian S. F. Naşterea la români: Studiu etnografic / Simion
Florea Marian. – Bucureşti: Lito–Tipografia Carol Gobl, 1892.
24. Nandriş I. Satul nostrum. Mahala din Bucovina. – Sibin:
Tribuna, 2001.
Paraiko K. V., graduate student of the Department of ethnology, ancient
and medieval history, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University
(Ukraine, Chernivtsi), parajko1989@gmail.com
Traditional puerperal rites Ukrainian and Romance population
Bukovina end of XIX – XX centuries
In an article on the basis of field ethnographic studies examined family
conventionality and ritual Ukrainian and Romance population Bukovina. The author
studied a set of magical and rational methods in traditional rituals maternity
Ukrainian, Romanian and Moldovan Bukovina. Considered an entire system of
diverse origin customs and beliefs of prenatal, and postnatal periods generic. Served
general characteristics of traditional prohibitions and restrictions for pregnant
women; are examples of the main methods used by midwives, their actions, methods
of pain relief during labor. Special attention is given to the first font baby after birth.
Examples divination fate of the child, including beliefs about vischunok mentioned
that written by the author on the territory of Bukovina.
Keywords: pregnant, newborn, family, midwife, maternity ritualism.

Парайко К. В., аспирантка кафедры этнологии, античной и
средневековой истории, Черновицкий национальный университет им.
Юрия Федьковича (Украина, Черновцы), parajko1989@gmail.com
Традиционная родильная обрядность украинского и
восточнороманського населения Буковины конца ХIХ – ХХ вв.
На основе проведенных полевых этнографических исследований, изучается
семейная обрядность украинского и восточнороманського населения Буковины.
Автором представлен комплекс магических и рациональных приемов в
традиционной родильной обрядности украинцев, румын и молдаван Буковины.
Рассмотрена целая система разнородных по происхождению обычаев и
верований предродового, родового и послеродового периодов. Подается общая
характеристика традиционных запретов и ограничений для беременной
женщины; приводятся примеры основных методов, которыми пользовались
повитухи, их действия, методы обезболивания при родах. Особое внимание
уделяется первой купели младенца после рождения. Приводятся примеры
предсказания судьбы ребенка, в частности упоминаются верования о
прорицательницах, которое записано автором на территории Буковины.
Ключевые слова: беременная, новорожденный, семья, повитуха, родильная
обрядность.
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ЗМІНИ В ПРОЯВАХ ТА ФОРМАХ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНИМ
КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОВЖИВАННЯМ СОЦІАЛЬНИХ ВЕРСТВ
ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (XIX СТ. – ПОЧАТОК XX СТ.)
На основі репрезентативного кола джерел, масиву літератури розглянуто
зміни в політичних і правових передумовах корупційних діянь різних верств
суспільства (чиновників, міщан, селян) в другій половині XIX ст. Наукова
література, яка включає проблеми соціальних відносин лише почасти розглядає
проблему зловживань бюрократії, а також прояви форм порушень з боку
громадян тощо. Важливість окресленої проблеми зумовлюється, перш за все
необхідністю мати чітке уявлення про соціально–економічні реалії українського
суспільства. З’ясовано, що після 1861 р. в підросійській Україні склалась низка
нових економічних, політичних, соціальних передумов поширення зловживань
владою, а також були відкриті нові більш якісні засоби протидії корупційних
діянь.
Враховувався фактор наступності та перспективності у розвитку
соціальної сфери українського суспільства. Значна увага приділена з’ясуванню
історичних чинників, зсувів у орієнтирах та оціночних судженнях суспільних
верств.
Вперше в історіографії на основі специфічного методологічного
інструментарію проаналізовано вплив чинників що сприяли поширенню
корупційних зловживань як посилення регулярної функції держави,
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незавершеність формування відносин власності, шляхів розбудови ринкового
середовища. Особлива увага приділена з’ясуванню обставин змін в масовій
самосвідомості сприйняття зловживання владою, казнокрадства. Підкреслено,
що в підросійській Україні складались обставини, коли хабарництво виступало
одним з елементів управління державними і суспільними справами. Значне місце
в статті знайшли сюжети з’ясуванню правових чинників що спричиняли
корупційні діяння. Розкрито вплив обмежувальних факторів, надмірних форм
контролю, несистематизованості законодавства на економічні процеси,
благополуччя державної бюрократії. Показана роль хабарництва в організації,
устрої і функціонуванні політичної влади. Визначається, що корупція
спричиняла великий соціальний, економічний збиток.
Ключові слова: корупція, лихоїмство, чиновник, хабар, казнокрадство,
кримінальне законодавство, суспільство.

В другій половині XIX ст.політична корупція, або
корупція у вищих ешелонах влади, спиралася на
фундамент побутової, масової корупції, яка існувала у
вигляді традиції, звичаю або насаджувалася штучно.
Одними з найбільш тяжких та розповсюджених у
чиновницькому середовищі видів зловживань було
хабарництво та лихоїмство. Фактично це два види
хабара, які дещо різнилися між собою. Зміст, що
вкладався у ці поняття, зводився до наступного: хабар –
це винагорода за те, щоб чиновник у межах своїх
повноважень вчинив незаконну дію на користь того, хто
її надавав; лихоїмство – це винагорода за ту роботу, яку
службовець і так був зобов’язаний виконати
(надавалася з метою або прискорити роботу, або як
подяка після її виконання).
Аби стримати поширення явища корупції держава
намагалася
створити
систему
адміністративних
обмежень для службовців. До першої групи –
відносилися обмеження, спрямовані на підтримку
гідності служби й уряду, представниками якого були
чиновники. Звод статутів про цивільну службу вимагав
від останніх високої моральності, уникнення пияцтва,
брехні тощо. Саме до цієї групи відносилась заборона
видавати твори про внутрішнє і зовнішнє становище у
державі. Це пояснювалося тим, що багато чиновників
після відставки видавали мемуари, де досить детально
описували чиновницьке свавілля, критикували владу.
Друга
група
–
обмеження,
спрямовані
на
неприпустимість відволікання чиновника на інші
заняття, крім службових. Передбачалося, що жалування
забезпечувало чиновнику відповідне до його статусу
утримання. Виходячи з цього закон забороняв
сумісництво кількох посад у межах одного відомства.
Третя група – дії, що могли бути використані
чиновниками для протиправного покращення свого
матеріального становища та з метою отримання
немайнових
вигод.
Державним
службовцями
заборонялося брати участь у придбанні майна, продаж
якого був їм доручений урядом; виступати повіреними
у справах інших осіб в установі, де вони служили;
займатися підрядами та постачанням у місцях служби;
вступати в боргові зобов’язання з підлеглими;
призначати
на
посади
родичів
чи
однофамільців;приймати подарунки, пожертви, вітальні
адреси тощо; бути позивачами у своєму відомстві.
Четверта група – заборони на службову діяльність та
винагороду за неї для чиновників, які отримали
стягнення за порушення. Дані обмеження повинні були
сприяти
зниженню
кількості
зловживань
у
чиновницькому середовищі і створювали економічні
механізми боротьби з ними [1, с. 192–193].
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Дослідник корупціїП. Берлін писав: в досліджувані
роки переплетеність хабарництва з політичною
благонадійністю не лише не роз’єднувалося, а ще
більше зміцнювалося. Ця риса була властивою саме
російському хабарництву. Намагаючись прив’язати до
себе чиновництво міцними вузами матеріальної
зацікавленості, уряд крізь пальці споглядав за
збагаченням при допомозі хабарів. Уряд розумів, що
якщо чиновники – хабарники і обманювали та
спустошували скарбницю, то з іншої сторони, у
політичному відношенні вони завжди були найбільш
угодницьким елементом, типовими Молчаліними.
Панцир політичної благонадійності захищав хабарників
від надто суворого покарання. В 1908 р. коли
розпочався черговий етап боротьби з корупцією
відомий російський реформатор П. Столипін у журналі
“Новое Время” писав: “Безплодные попытки хоть как
нибудь сокрушить розбойные гнезда, хоть как нибудь
распутаться
в
море
хищничества
заставляют
предполагать, наводят на мысль об очень сильной, о
непобедимой организации. По видимому, воровство
имеет союзников везде, иметь сильную руку в таких
местах, что громы отводятса в сторону и негодующие
крики настывают на устах” (Новое время, 1908. –
26 апреля).
На увагу заслуговує і міркування П. Столипіна про
політичну благонадійність хабарників. Столипін
наводить цікавий факт: “пойманные чиновники –
взяточники, чтобы отвлечь внимание, поднимали
чрезвычайный патриотический шум вокруг одного
чиновника, обвиняя его в принадлежности к эсдекам. И
внимание начальства от чиновников – взяточников, но
зато патриотических было отведено в пользу чиновника
который не принимал взятки но был заподозрен в
“образе мыслей””.
Політична корупція мала і правову основу. В
досліджувані роки у суспільстві залишався низький
авторитет законів. Сила закону тлумачилася по різному.
Дана тенденція зберігалась навіть після судової
реформи 1864 р. Закони продовжували розглядатись як
інструмент обмеження прав і свобод громадян. В
попереджувальному плані закони діяли слабко. Даний
підхід затискував суспільне життя у тісні норми. В
даних умовах хабар виступав засобом який
розблоковував напрямки суспільного життя, а отже
сприяв у деякій мірі розвитку економічних свобод,
“демократизував” соціальні відносини.Чиновники які
“милостиво” тлумачили закони, дозволяли собі “не
застосувати закони неухильно і суворо” та брали хабарі,
таким чином, пом’якшували дану обмежувальну
функцію законів. П. Берлин зробив висновок про те що
хабарництво являє собою складний соціально–
економічний продукт всієї своєрідної історії російської
громадськості. Він писав що ще однією політичною
стороною хабарництва було те що законодавство
відставало від життя. Ріст життєвих сил швидко
переростає законодавчі норми і форми. Вони йому
становляться вузькими, тісними, вони затискають і
тиснуть. Перегляд норм законів відбувався, але цей
процес був занадто довгим і повільним. І тут на
допомогу приходить широко поширене тлумачення
законодавчих форм і норм. Їх починають ширше
розуміти і цим самим давати простір вільному росту
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нових життєвих сил і відносин. Життєві сили завжди
переростали законодавчі форми і норми [2, с. 45–46].
Політична корупція опиралася на той морально–
психологічний клімат адміністративних установ, який
створювали
самі
чиновники.
Існувало
безліч
характеристик, описів, “портретів” чиновників різних
органів влади, які подавалися самими чиновниками,
журналістами, науковцями, громадськими діячами. На
нашу думку повно передавала зовнішні риси і
внутрішній стан пересічного чиновника газета
“Киевлянин”: “чиновник управляющий хозяйской
канцелярией губернатора был брюнетом высокого
росту с малоросийским произношением, глаза лукавые,
прищуривал когда вел разговор. Глаза перебегали от
предмета к предмету но никогда неостонавливались на
лице говорившего с ним. Хвалил И. И. Фундуклея, не
брал жалование, отдавал чиновникам своей канцелярии,
часто приглашал чиновников на обед, для всякого
чиновника пришедшего утром с докладом был открыт
буфет и давали завтрак. Не сочуствовал интересам края,
билкареристом”. Старшийполіцмейстер за описом
видання виглядав так:“дужийдитина с подчиненными и
поситителями выражался матом. Неимели господа
общечеловеческого образования, вышли в люди путями
Молчалина, гладили собачку начальника, угождали
капризам, а каждую мелоч представляли как важное
государственное дело”[3].
Особливою групою чиновників силових органів
були адвокати. Їх послуги оплачувались дорого.
Офіційна зарплата досягала 2 тис. руб. Кращі статки
мали адвокати які працювали за наймом у відомих
посадовців, підприємців, купців. Газета “Киевлянин”
писала про київського адвоката Щуку: “адвокат Щука
применял пословицу“на то щука в морі щоб карась не
дрімав”. Занимал прекрасную квартиру в городе, жена
ездила в щегольськомекипаже. Каждое воскресенье
были вечера где местные чиновники угощались
обедами.Щука виручал из беди своих клиентов за
денежные вознаграждения. Щука считал що русские
закониможна трактовать направо і налево”[4].
Судова бюрократія являлась втіленням судової
вседозволеності і беззаконня, тяганини і хабарництва.
Відомий юрист Росії XIX ст. А. Коні писав про
чиновників судових органів: “Я иногда прихожу просто
в отчаяние, видя чиновников, без всякой любви к делу,
собственными руками разрушить здание, созданное
судебными установлениями, пустых по натуре, алчных
до денег и власти”. Службовці судових органів
продовжували зловживати владою незважаючи, що в
1864 р. службовцям судових органів Київської,
Подільської, Волинської губернії були підвищені
оклади на 50% [5].
Про низьку моральність мирових судів, їх
хабарництво,неправосудних рішеннях і вироках
свідчили багаточисельні факти. Так мировий суддя
2–ї дільниці Ушицького судового мирового округу
Десятов виніс вирок до тюремного ув’язнення
міщанина Шаповалова лише за те, що той піддав осуду
незаконні дії судді. Причому по цій справі суддя
Десятов особисто сам виступив уже свідком [6, арк. 4–
5].
Найбільш корупційними були судові палати, як суди
другої інстанції по відношенню до окружних судів і
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здійснювали нагляд за діяльністю окружних і мирових
судів. Судові палати розбирали справи по державним
злочинам у складі чотирьох коронних суддів і чотирьох
станових представників (губернського і повітового
предводителя дворянства, міського голови і волосного
старшин). Палати мали широкі права контролю за
діяльністю окружної і мирової юстиції, адвокатури,
нотаріату, судових слідчих. Керівна роль їх проявлялась
передусім по кримінальних справах, що поступали по
обвинувачувальній камері, по апеляційним і приватним
скаргам. В судові палати потрапляла велика кількість
справ. Мали місце судові зволікання, хабарництво. В
1886 р. газета “Волинь” (№ 107) опублікувала статтю
М. Бучинського, у якій мировий суддя Новоград
Волинського повіту В. Гудвіль обвинувачувався у
хабарництві. Газета писала, що суддя Гудвіль “все
более и более операется: появились рысаки,
американка, линейка, и паук – 7 екипаж…”. З 1886 по
1889 рік учетная палата “розглядала” цю справу,
безуспішно намагаючись доказати, що він не брав
“бумажки в барашке” і що його безпідставно
звинуватили в пресі. Одначе факти були настільки
були
визнати
очевидні,
що
вони
змушені
справедливість статті М. Бучинського[7].
Великої шкоди наносили судові зволікання по
цивільним справах. Часто судовий процес коштував
дорожче, ніж сума позову. Неспроможні позивачі, як
правило розорювалися і зупиняли позов, не
дочекавшись завершення справи в суді. Багаті вели
судові
процеси
десятиріччями.
Справа
графа
Потоцького про несплату боргів генерал–майору Абазі
в сумі 15 тис. руб. тягнулась з 1864 по 1893 р., майже
30 років. По цій справі суди неодноразово визнавали
відповідача неспроможним боржником, між тим
“неспроможний” боржник перевів у банки Парижа
5 млн. руб. і свої великі маєтки заклав в скарбницю.
Так, граф–міліонер майже 30 років не сплачував борг
генералу за допомогою судового зволікання і
хабарів[8].Його
наступник
генерал–ад’ютант
М.М.Анненков, напередодні польського повстання
вдався до надзвичайних заходів: створив слідчі комісії з
політичних питань, заснував військово–слідчі та
військово–політичні суди. Після введення інституції
мирових посередників, губернатор піклувався про
збільшення жалування начальникам мирових установ.
Діяльність
губернаторів
урізноманітнювала
управлінські ініціативи, посилювала репресії проти
шляхти. Особливо яскраво активізувався імперський
наступ на перерозподіл земельної власності при
київському генерал–губернаторі О. Безаку. Завдяки
його зусиллям російське землеволодіння сягнуло 40%
[9, с. 293].
Торгівля посадами була особливим видом
корупційних дій. Вона включала в себе призначення і
підвищення по посаді. Дані зловживання найчастіше
здійснювали діловоди окружних управлінь. Особливість
їх в тому, що практично чиновника який брав хабар за
дану справу, неможна було звинуватити у порушенні.
Як писав журнал “Спутник чиновника”: “получал он
деньги за назначения и повишения глазу на глаз, без
свидетелей. Кто мог его уличить? Какие документы мог
представить?”[10].Найчастіше виявляли такі службові
зловживання сенаторські чи губернаторські ревізії.
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Відомства з тим аби уникнути реорганізацій,
приховували такі порушення. Найчастіше першими про
зловживання “всесильних діловодів” повідомляли
постраждалі, з числа тих хто не принесли “подарки” не
потрапляли на відповідні посади. Судові процеси на
яких розглядались дані зловживання протікали складно.
Їх слабкою стороною залишалась доказова база.
Слідчим практично не можна було здобути свідчень у
свідків які були “зацікавлені”. Ті з них, хто одержував
підвищення за плату остерігалися втратити куплену
посаду, а ті хто не одержали, боялися що їх буде
звинувачено в посяганнях на одержання посади
незаконним шляхом.
Судові процеси над мировими суддями розкривали
жахливу картину падіння моральних устоїв тих хто
здійснював правосуддя. Характерною була кримінальна
справа “О нападении на председателя Литинскогосъезда
мировых судей”. В 1896 р. член Одеської судової
палати О. Докс під час проведення ревізії Літинського
з’їзду мирових суддів установив, що голова з’їзду
Бєлогородський брав хабарі і виносив незаконні
рішення. Було виявлено також, що місцевий адвокат
Штернвів себе в суді настільки вільно, що публічно
цілувався в суді і на вулиці з головою з’їзду мирових
суддів і навіть був присутній у нарадчій кімнаті при
вирішенні справи. В результаті ревізії Білогородський
був звільнений з служби. Головою Літинського з’їзду
мирових суддів був призначений Афанасьев, який
виявився некращим свого попередника. В 1897 р. він
разом з судовим приставом Незабітовським були
звільнені за хабарництво по справі про продаж майна
спадкоємця Мазаракі і звільнені з служби. Головою
суду був призначений Левицький. Між ним і його
попередниками, звільненими з служби, почалися
інтриги, плітки, які привели до того, що дворянин
Жардецький публічно на вулиці містечка Літина, побив
суддю Левицького. Факт цей став надбанням
губернської преси, почалося слідство, під час якого
було допитано близько 100 свідків. Щоб якось
пом’якшити літинський скандал між мировими
суддями, влада вирішила не притягувати до суду
Бєлогородського і Афанасєва. Суду були передані
другорядні особи: адвокат Штерн, судовий пристав
Незабітовський і дворянин Жардецький. Всі вони були
засуджені від шести місяців до одного року і чотирьох
місяців тюремного ув’язнення. Матеріали даного
судового процесу по справі Левицького були
свідченням диких проявів зловживань повітових
служителів феміди, виявили факти хабарництва, судової
тяганини і беззаконня.
Великий суспільний інтерес викликав судовий
процес барона Дальгейма. В 1900 р. членом Одеської
судової палати була проведена ревізія мирових судів
Ямпольського повіту Подільної губернії. Були виявлені
факти тотального беззаконня і судової вседозволеності,
що створили мирові судді. За здійснення посадових
злочинів троє суддів були звільнені з служби, а мировий
суддя 2–ї дільниці Ямпольського повіту барон Дальгейм
переданий суду Одеської судової палати. Матеріалами
ревізії було установлено, що барон Дальгейм в 1892–
1897 рр. не направив в Ямпольський з’їзд мирових
суддів 26 скарг, поданих на його рішення. Під час
ревізії в мирового судді не виявилося в наявності
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14 справ за 1892–1897 рр., а по 19 справах, що
поступили в мировий суд в 1896–1898 рр. рішення
мирового судді були написані лише в період ревізії. В
книзі ж суду значилося, що всі ці рішення виконані
судовим приставом. Таким чином, мировий суддя не
лише виконував вироки і рішення, що не вступили в
законну силу, але виконував і не написані ним рішення.
Було установлено також, що мировий суддя на протязі
трьох років за мотивами особистого інтересу не
розглянув чимало кримінальних, цивільних справ [11,
арк. 35].
Глибоко корумпованою залишалась київська
поліція. Внаслідок чого Київ залишався одним
знайкриміногенніших міст імперії (у 1897 р. тут на
кожні 100 тис. жителів траплялось 649 злочинів). У
Ростові – на Дону, відомому злодійськими традиціями
траплялося 595 злочинів. Система забезпечення порядку
в Києві була загальноросійською. На вершині міського
правліннястояв губернатор,йому підпорядкувалося
десять поліцейських дільниць. Нижчу ступінь
становили сотні кутків, на які розбивались ділянки, де
працювали дрібні поліцейські чини – куткові й
городові. В кінці XIX ст. із запланованими за штатом
579 правоохоронців, працювало лише 394.Такий
некомплект був наслідком великого завантаження –
городові за статутом повинні були постійно перебувати
на своєму вимушеному пості з сьомої ранку до сьомої
вечора. Друга причина – мізерні зарплати: городовий
отримував на місяць 19 руб. Сім’ї багатьох городових і
куткових жили в жебрацьких умовах. В 1885 р.
окружний наглядач Либідської поліцейської дільниці,
після того як йому відмовили в проханні про відставку
застрелився. У передсмертній записці написав, –
“Позбавляю себе життя, тому що безчесно жити не
дозволяє мені совість, а чесно жити не вистачає
коштів”. Послаблювало здатність правоохоронних
органів виконувати покладені на них завдання і
корупція у вищих ешелонах відомства. Проведена в
1890 р. губернатором Ф. Треповим ревізія діяльності
глави міської поліції В. Ціхонського виявила, що
поліцмейстер витрачав казенні кошти на власні
потреби. Поліція заплатила зі свого бюджету 49 руб. на
освітлення його квартири електрикою. Він брав мзду з
євреїв за дозволи на проживання в Києві в обхід наявній
тоді смузі осілості. У матеріалах ревізії зазначалося, що
В. Ціхонський лише за два роки назбирав 100 тис.
рублів, на які придбав собі цілий маєток [12].
Найдивовижніше, що дана акція не мала для нього
особливих наслідків. Він ще шість років керував
поліцією, після чого успішно подав у відставку,
отримав державну пенсію, а кримінальну справу проти
нього закрили.
Пронизаною хабарництвом була Київська міська
санітарна
комісія.
Вона
очевидно
“свідомо”
обмежувалася простими вказівками з фактів санітарних
і гігієнічних порушень які допускалися установами,
організаціями, громадянами. Лише поодинокі акти
перевірок санітарного стану передавались до суду. А ті
що туди потрапляли по кілька місяців не “мали ходу”.
Вирок виносився лише тоді коли не було чого
виконувати, або в виконані пройшла потреба [13].
Часто корупційні діяння місцевих чиновників
негативно позначалися на соціальному благополуччі
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громадян. Видача за хабар патенту на торгівлю
нечистому на руку підприємцю тягнуло за собою низку
зловживань.
Священик
ІоанТуркевич
з
с.
ДубровинецьЛиповецького повіту Київської губернії у
1869 р. написав листа у редакцію газети “Друг народа”
у якому повідомляв про колективне невдоволення селян
діяльністю шинкаря Я. Амбрамсона, який купивши в
акцизному управлінні патент на торгівлю реалізовував
неякісну горілку та не сплачував щорічний платіж
(75 рублів срібла) у бюджет села. В листі
повідомлялося, що звернення селян з цього приводу до
станового пристава та його акт направлений до
губернського міста залишився без уваги “на горі”[14].
Безконтрольно поводили себе адвокати в ході
розв’язання земельних проблем, які виникали
практично щодня після 1861 р. Як писала газета
“Киевлянин” (1870 р.) “вони хапалися за справи заради
заробітку, хоча вести справу були не взмозі”,їх
“тактикою” була компрометація тієї особи яка
вирішувала земельномайновий спір. Далі адвокати
пропонували свої послуги, і відповідно вимагали кошти
на підкуп членів земельних комісій і польового суду.
Селяни у більшості випадків з відчаю ставали жертвами
здирників і хабарників [15].
У містах яскраве вираження мала корупція у справі
працевлаштування у прибуткових, вигідних сферах. В
1860 роки у Києві відомі підрядчики оформляли
відносини найму та влаштовували найманих робітників
(за відповідну плату) у грабарський, столярний,
токарний бізнес [16]. Часто посередниками між
вільнонайманими робітниками з місцевих селян і
підрядниками виступали євреї. Вони займались
поставкою робітників на цукрові, винокурінні,
пивоварні, цегельні заводи, польові роботи, лісову
виробку. В газетах містилось багато повідомлень про
випадки порушень орендних зобов’язань, а то і
шахрайство [17].
Чиновники Києва всіляко стимулювали розвиток
постійної торгівлі. Це з одного боку у вигляді податків
наповнювало київську казну, а з іншого і їх кишені.
Чиновники
керували
процедурою
“контрактів”,
здобуттям
(викуповуванням)
торгівцями
права
торгувати на спеціально влаштованих аукціонах.
Перемагав на них той, хто пропонував сплачувати
більшу
оренду.
На
“контракти”,
з’їжджалося
надзвичайно багато людей, а гроші, за виразом
сучасника, наче “сипалися з рогу достатку”. З тим аби
управляти процесом, урядом були відкриті профільні
установи та створені спеціалізовані комісії, щоб вони
керували місцевими надходженнями та витратами.
Незважаючи на всі урядові заходи, а також через
численні зловживання влади на місцях, дефіцит коштів
у казні Києва перманентно зростав. Не змогли
налагодити цю справу й чиновники Сенату. Тому
Київське губернське правління час від часу мусило
видати персональні дозволи на влаштування крамниць,
а на інші “накладати арешти”, особливо великі
зловживання спостерігалося в так званих питних
відкупах, де щорічно прибутки становили сотні тисяч
карбованців. Кримінальні ж розтрати посадовців міста
тільки за першу половину XIX ст. перевищили 1 млн.
крб. В послідуючий (досліджуваний) період, особливо
після скасування магдебурзького права в Києві (1835 р.)
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і підпорядкування загальноімперським законом ця
тенденція поглиблювалася, а суми зростали. Видача
офіційних документів на відкриття шинків, крамниць,
складів помітно активізувалась [19, с. 217–218].
Чиновники
покривали
лихварство,
яке
активізувалося в 1860–і роки. Потреби більшості
дрібних виробників у грошах щорічно зростали, а це, в
свою чергу, призводило до підвищення позичкового
відсотка (10–15% на місяць), посилювало лихварський
тиск. Газета “Киевский телеграф” та інші видання,
лихварство досить часто називали “сумним явищем”,
“болячкою”, “загальним лихом”, основний тягар якого
лягав на найбідніші верстви, ніс їм “нову кабалу” та
“економічне рабство”. Причому, поліпшити справу у
цій царині могли лише заходи та поступки “зверху”.
Щодо ж необхідності знищення “лихварського гніту” в
Києві, як і в інших українських містах, одна з газет у
своїй передовій статті за 23 листопада 1875 р. (№ 140)
закликала “панів капіталістів” не обмежуватися
наданням кредитів торговцями і промисловцями, а й
“подати руку допомоги бідному й трудящому класу
людей”. Разом з тим газета “Київський телеграф”
проголошувала: лихварство є неминучою недугою
суспільства, а тому це явище викоренити можливо
тільки послабити. Продуктивним заходом у боротьбі з
ним вважалось створення товариств взаємодопомоги
(позичково–ощадних),
які
гарантували
дрібним
виробникам “самостійність” і давали б можливість
конкурувати з представниками великих капіталів.
Водночас передбачалося, що споживчі товариства
усунуть різного роду посередників (“торговців –
спекулянтів”, “господарських паразитів” та ін.). Певною
мірою, за таких обставин, не знаходилось місця і
купцям, як перехідної ланки між виробником (першим
продавцем) і безпосереднім покупцем (споживачем).
Проте
ці
побажання
залишались
практично
нереалізованим [18, с. 195–196].
Мирові суди притягували до кримінальної
відповідальності майже виключно осіб з нижчих станів,
головним чином неписьменних селян і міщан. В 1879 р.
на Правобережній Україні всіма мировими по статуту
про покараннях,притягнутих мировими суддями, було
засуджено 3244 чоловіки: з яких: селян – 2104, міщан –
692, відставних нижчих чинів і їх сімей – 444, купців –
3, духівників – 1. Із всіх 3244 засуджених 2955 чол., або
91%, були неписьменними.
Мирові суди розглядали більше кримінальних справ,
ніж
цивільних.
Причому
основна
категорія
кримінальних справ відносилась до злочинів,
здійснених головним чином селянами і міською
біднотою проти порядку управління, а також проти
приватної власності [19, с. 64–65].
Таким чином політична корупція була хворобою не
лише державного апарату. Вона переходила і у інші
сфери діяльності: банки, приватні підприємства.
Комерційний підкуп ставав нормою діяльності, і
передбачав незаконну винагороду службовцю установи,
де без підкупу не хотіли давати кредиту.
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Padalka S. S., Magister. Kiev National University of Taras Shevchenko
(Ukraine, Kiev), seriogap@ukr.net
Changes in the manifestations and counter political corruption abuse
social strata podrossiyskoy Ukraine (XIX century - early XX century)
Based on a representative range of sources, an array of literature examined
changes in the political and legal premises of corruption of various sectors of society
(government officials, burghers, peasants) in the second half of the XIX century.
Scientific literature, which includes issues of social relations partly addresses the
issue of abuse of bureaucracy, forms and manifestations of violations of the citizens
and the like. The importance of the designated problem is caused, first of all
necessary to have a clear idea of the socio–economic realities of Ukrainian society. It
was found that after 1861. By podrossiyskoy Ukraine has developed a number of new
economic, political and social prerequisites for the spread of the abuse of power, as
well as the discovery of new means of better combating corruption.
Consider the factors of continuity and prospects in the development of the social
sphere of the Ukrainian society. Considerable attention is given to explaining the
historical factors of landslides in the orientation and value–laden social strata.
For the first time in the historiography on the basis of specific methodological
tools to analyze the influence of factors contribute to the spread of corruption as the
abuse increased regular functions of the state, the incomplete formation of property
relations, ways of development of the market environment. Particular attention is
given to the clarification of the changes in the mass consciousness of the perception of
abuse of power, embezzlement. Stressed that under the Russian Ukraine consisted
circumstances where bribery is one of the elements of the management of state and
public affairs. A significant part of the article found stories clarify legal factors cause
acts of corruption. Disclose the effect of limiting factors, excessive forms of control,
nesistematizovanosti legislation on economic processes, welfare state bureaucracy.
The role of bribery in the organization, structure and functioning of political power.
Determined that corruption caused great social, economic damage.
Keywords: corruption, extortion, official, bribery, embezzlement, criminal law,
society.

Падалка С. С., магистр, Киевский национальный университет им.
Тараса Шевченко (Украина, Киев), seriogap@ukr.net
Изменения в проявлениях и формах противодействия
политическим коррупционным злоупотреблением социальных
слоевподроссийской Украины (XIX в. – начало XX в.)
На основе репрезентативного круга источников, массива литературы
рассмотрены изменения в политических и правовых предпосылках
коррупционных деяний различных слоев общества (чиновников, мещан,
крестьян) во второй половине XIX в. Научная литература, которая включает
проблемы социальных отношений, отчасти рассматривает проблему
злоупотреблений бюрократии, а также проявления форм нарушений со
стороны граждан и тому подобное. Важность обозначенной проблемы
обусловлена, прежде всего, необходимостью иметь четкое представление о
социально–экономических реалиях украинского общества. Выяснено, что после
1861 г. вподроссийской Украине сложился ряд новых экономических,
политических, социальных предпосылок распространения злоупотреблений
властью, а также были открыты новые более качественные средства
противодействия коррупционных деяний.
Учитывался фактор преемственности и перспективности в развитии
социальной сферы украинского общества. Значительное внимание уделено
выяснению исторических факторов, оползней в ориентирах и оценочных
суждениях общественных слоев.
Впервые в историографии на основе специфического методологического
инструментария проанализировано влияние факторов способствовавших
распространению коррупционных злоупотреблений как усиление регулярной
функции
государства,
незавершенность
формирования
отношений
собственности, путей развития рыночной среды. Особое внимание уделено
выяснению обстоятельств изменений в массовом самосознании восприятия
злоупотребления властью, казнокрадства. Подчеркнуто, что в подроссийской
Украине складывались обстоятельства, когда взяточничество выступало
одним из элементов управления государственными и общественными делами.
Значительное место в статье нашли сюжеты выяснению правовых факторов
вызывавших коррупционные деяния. Раскрыто влияние ограничительных
факторов,
чрезмерных
форм
контроля,
несистематизированности
законодательства на экономические процессы, благополучия государственной
бюрократии. Показана роль взяточничества в организации, устройства и
функционировании политической власти. Определяется, что коррупция
вызывала большой социальный, экономический ущерб.
Ключевые
слова:
коррупция,
лихоимство,
чиновник,
взятка,
казнокрадство, уголовное законодательство, общество.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ
ПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ
НА ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
Висвітлюється суспільно–політична позиція великої промислової буржуазії
початку ХХ сторіччя в південноукраїнських губерніях. Привертається увага до
спроб промисловців довести необхідність покращення умов ведення
підприємницької діяльності з урахуванням вимог буржуазії. Результатом
проведеного дослідження є визначення основних напрямків трансформації
суспільно–політичних вимог підприємців початку ХХ сторіччя.
Ключові слова: буржуазія, підприємці, з’їзд гірничопромисловців,
іноземний капітал, індустріальний розвиток.

Індустріальний
розвиток
південноукраїнських
губерній пореформеної доби призвів до формування
нової потужної соціальної верстви – промислової
буржуазії. Новий підприємницький клас поступово
формував власні соціальні та політичні погляди,
визначав своє місце у суспільно–політичній системі
країни. Економічна та соціальна політика буржуазії в
пореформену добу неодноразово ставала предметом
зацікавлення вітчизняної історіографії. В даному
контексті слід згадати праці О. Реєнта, І. Довжука,
В. Крутікова та інших авторів [1; 2]. Водночас,
надзвичайно мало робіт, які б піддавали комплексному
науковому аналізу суспільно–політичну діяльність
промисловців українських губерній Російської імперії. І
якщо цей факт частково виправданий, коли мова йде
про другу половину ХІХ сторіччя, коли стан
новоутвореної південної промислової буржуазії був
далеким від монолітності та виокремлення спільних
інтересів і позицій, то питання ролі підприємців у
суспільно–політичних процесах початку ХХ сторіччя
потребує більш пильної уваги. В цей період значно
активізується роль буржуазії у суспільно–політичному
просторі Російської імперії.
До кінця ХІХ ст. російський діловий світ перебував
у стані політичної статичності, зберігав упевненість у
непорушності
існуючих
принципів
суспільно–
політичного устрою. Однак, поступово, подібна
світоглядна позиція втрачала в очах підприємців
абсолютну цінність. Особливо у випадках, коли
політичні кроки уряду прямо суперечили економічним
інтересам буржуазії. Прийшов час зрозуміти, що ті
форми політичного життя, котрі для підприємців були
вигідні раніше, тепер ставали перешкодою. Система
протегування і опіки, що домінувала до цього, в нових
умовах,
при
незрівнянно
більшій
складності
економічного життя повинна була замінитися вільним
визначенням власних інтересів. Поступово приходило
розуміння того, до яких ускладнень для промисловців
призводять домінуючі патріархальні порядки у всій
системі керування промисловістю. Ці порядки не
являли собою чогось легко виправного і випадкового,
але знаходилися у нерозривному зв’язку із усім
громадським устроєм Російської імперії.
Так, наприклад, не сприймала більшість підприємців
Донбасу та Придніпров’я політики великодержавного
шовінізму, котра посилювалася в російському
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суспільстві, й нагнітання чорносотенними колами
міжнаціональної ворожнечі. Гострий осуд з їхнього
боку
викликало
заснування
Всеросійського
національного товариства гірничих інженерів та
гірничопромисловців. У статті М. С. Авдакова цей
проект розцінювався як прагнення уряду “впровадити
націоналістичні засади в галузі гірничої промисловості”
[2, с. 290].
Так само було і у випадку прийняття закону “Про
обмеження акціонерних компаній у праві придбати у
власність і приймати під заставу нерухоме майно”, який
був в першу чергу спрямований проти осіб єврейської
національності, але рикошетом вдарив по всім
підприємцям.
Наприклад,
П. П.
Рябушинський,
виступаючи на ХVІІІ черговому з’їзді представників
промисловості і торгівлі, заявив, що нові обмеження
негативно відіб’ються на усій промисловості імперії.
“Очевидно, що це загальмує наш національний
розвиток... Ясно, що уряд у своєму рішенні керувався
політикою, між тим вузька національна політика у
промислових та фінансових справах неприпустима, бо
веде до їхньої загибелі. І тому необхідно подати голоси!
Далі мовчати неможливо!” [3, с. 8992].
Очевидно, що прийняте рішення (закон “Про
обмеження акціонерних компаній...”), не відповідало
інтересам промисловців. Але яким же чином буржуазія
сподівалась добитися його скасування? На цьому ж
з’їзді підприємець Ю. П. Гужон говорив, що всі
розуміють шкідливість теперішніх обмежень. Але на
його думку не слід клопотати про їхню відміну, бо всім
відомо, що таке клопотання перед вітчизняними
міністрами, перед урядом. “Півтора роки тому, –
згадував підприємець, – одне таке клопотання, що
також стосувалося відміни деяких обмежень по
відношенню до євреїв, було мною порушене перед
міністром внутрішніх справ. Коли він вислухав мене, то
з подивом відповів: “Я дію згідно із законом”. Я сказав
йому, що слідувало б в такому разі змінити закон.
Міністр заперечив, що за це він не візьметься, бо це
несвоєчасно” [3, с. 8993]. З даного виступу можна
зробити висновок про існуюче на той час становище,
коли бюрократія дуже часто була гальмом економічного
розвитку країни. Але який же єдино можливий вихід
існує в такій ситуації? “Нам залишається, – приходить
до висновку підприємець, – тільки одне: клопотати
перед Государем Імператором про незастосування
запропонованих правил, бо вельми можливим є те, що
Государю не були повідомлені усі необхідні міркування
стосовно цієї справи” [3, с. 8993]. Тобто, ніякого іншого
виходу, окрім клопотання перед самим імператором,
підприємці не уявляють. Не виникає і натяку на
можливість, наприклад, використати друковані органи і
намагатися пояснити суспільству негативні наслідки
цих обмежень, їх несправедливість, і таким шляхом
домогтися їх неприйняття. Або передоручити це
питання одній з політичних партій, з вже існуючих на
той час. Але у свідомості більшості промисловців
існував тільки один вихід – звертатися до імператора.
Це співпадало з традицією наївного монархізму, яка
склалася у суспільній свідомості, коли усі невдачі
політики, що проводилася, приписувалися не
імператору, а наближеним до нього особам.
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Вельми показовою також є і поведінка чиновників,
що керували економікою. В 1910 році виник так званий
“чавунний голод”: південні заводи воліли виробляти
інші сорти металу і відмовлялися виробляти ливарний
чавун, доки його ціна не зросте до тієї величини, котру
вони вважали потрібною. І тут у справу втрутився уряд
і став погрожувати прийняттям таких заходів: якщо
залізозаводчики не задовольнять вимог споживачів
чавуну, то міністр торгівлі звернеться до Державної
Думи з пропозицією дозволити йому надалі, у випадку
необхідності, дозволити імпорт чавуну на пільгових
умовах. Врешті–решт, уряд дійсно прийняв закон про
пільгове ввезення до Росії чавуну. Характерним був
засіб боротьби із ускладненнями, що виникли, яким
скористався міністр торгівлі. На його думку, у
повноваження міністра повинна була входити
можливість дозволяти корегування діючого тарифу.
Замість законодавчої зміни явно необґрунтованого
тарифу, що ставав гальмом промислового підйому,
пропонувалося знищити усілякий визначений митний
тариф і замінити його розсудом керівництва [4].
Однак, VІІІ загальноросійський з’їзд діячів
промисловості і торгівлі (1914 р.), в роботі якого
активну участь приймали представники південного
регіону, ясно показав, що буржуазія більш не
збирається
обмежуватися
лише
соціально–
економічними вимогами. Цей з’їзд привернув до себе
набагато більше уваги, ніж усі попередні сім з’їздів.
Особливим було те, що він проходив під час гостро
вираженого суспільного підйому, та не зміг обійти
увагою питання загальної політики, чого до цього часу
на подібних заходах ретельно уникали. Промисловці
дали зрозуміти, що потреби торгівельно–промислового
класу, його інтереси мають у своїй основі те ж
підґрунтя, на якому тримається увесь державний
механізм у цілому [5, с. 9015]. Вартий уваги не тільки
той факт, що в цей час буржуазія відкрито заявляє про
свої вимоги брати участь у громадсько–політичному
житті. Цікаво, що тепер, на основі надзвичайно
реакційного закону “Про обмеження акціонерних
компаній...”, робиться висновок не тільки про сам цей
закон, але й про внутрішню політику взагалі, як про
віддалену від економічних інтересів країни. “Чутки про
ці обмеження (в акціонерному законодавстві),  писав
анонімний автор “Гірничозаводського листка”,  давно
вже хвилювали торгово–промисловий світ. Маючи свої
коріння у благодатному ґрунті сучасного офіційного
націоналізму, на якому відомі політичні партії
намагаються укріпити власну систему існування
держави, проект цих обмежень народився у сферах,
далеких від задач економічного благополуччя Росії. Все
це гармонійно співпадає з сучасним курсом нашої
внутрішньої політики і є достатнім для того, щоб
нанести важке поранення вітчизняній промисловості і
торгівлі. П. Рябушинський на з’їзді говорив: “Великий
російський народ зуміє пережити такий мізерний
уряд!” [5, с. 9015].
Під впливом бурхливих змін позиція південної
буржуазії змінюється навіть в національному питанні.
До цього часу подібна проблема майже не торкалася
представників великого бізнесу, які в силу національної
неоднорідності не являли собою єдиної, національно
орієнтованої сили. Серед виключень з даного правила
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можна згадати О. К. Алчевського та О. М. Поля. У своїй
садибі в Мироносицькому провулку Харкова
Алчевський упорядкував скверик, де 1898 року
встановив погруддя Тараса Шевченка – на той час
перший в імперії пам’ятник поету [6, с. 46–48].
О. М. Поль збирав пам’ятки української історії,
пишаючись своїми генеалогічним зв’язком з гетьманом
П. Полуботком. І все ж таки переважна більшість
промисловців ставилася до питання українського
національного відродження прохолодно. Але з часом
опозиційні настрої промислової буржуазії змусили її
змінити попереднє ставлення до української справи.
Цей зворот недвозначно виявився вже на з’їзді
буржуазії і земських лібералів у жовтні 1904 р., у
Харкові, на з’їзді гірничопромисловців Півдня, на
якому після широкої дискусії все ж таки ухвалили, хоч і
не одноголосно, пропозицію Катеринославських
представників, яка була прихильна до автономних
настроїв українців [7, с. 158].
Отже, серед вимог буржуазії можна виділити вимоги
невтручання суто політичних питань в економіку.
Окрім
того,
підприємці
домагалися
певного
урівноваження становищ різних верств (про повну
рівність тоді мова не йшла). Як відомо, новий клас
підприємців, що склався у другій половині ХІХ ст.,
формувався на основі практично усіх існуючих на той
час верств. Поступово до нього приходило
усвідомлення несправедливості привілеїв старої
аристократії, при тому, що було зрозуміло, наскільки
важливу роль буржуазія стала відігравати у
різноманітних сферах життя Російської імперії, і перед
усім сфері економіки. Відчуваючи власну силу, новий
клас більш не хотів миритися з тим, що його залишають
на другому плані. Член Державної Ради М. фон Дітмар
заявляв: “Стосовно принципу безстановості слід
сказати, що у таких маленьких одиницях, як волосна,
необхідно цей принцип провести у першу чергу, бо
працювати у подібній невеличкій установі, що
розподілена становими перегородками, це огидно,
безглуздо і шкідливо” [8, арк. 2]. Підприємець вважав,
що в умовах, коли промисловість посіла таке важливе
значення в житті країни, необхідно представництво в
органах місцевого самоврядування будувати на
податковому принципі, який дає можливість усім
платникам рівномірно приймати участь у житті
самоврядування,
відповідно
до
їх
місцевого
культурного та державного значення. Таким чином,
відстоюючи інтереси власне свого стану у системі
місцевого самоврядування, підприємці виступали з
прогресивними ідеями ліквідації верствових привілеїв.
Проте, треба зауважити, що представники великої
буржуазії намагалися замінити принцип станової
нерівності
принципом
матеріальних
обмежень,
відсторонюючи таким чином незаможні верстви
населення від активної участі у суспільно–політичному
житті країни.
Поступово серед частини підприємців стала
розповсюджуватися
ідеологія
лібералізму,
яка
протистояла традиційному імперському державному
“неприродному режиму і тим могутнім течіям у нашому
правлячому середовищі, котрі підтримують і
посилюють цей режим”. Провідна силова установа
імперії  Міністерство внутрішніх справ  та її служби
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пильно спостерігали за найменшими проявами
лібералізму й ігнорували підприємницькі організації
при обговоренні актуальних питань внутрішнього
життя імперії [2, с. 287]. Керівництво організацій
промисловців постійно скаржилося на незначну
присутність їх представників у законодавчих установах
імперії  Державній думі та Державній раді. В статті
“Хто ми?” один з гірничих підприємців М. Ф. фон
Дітмар так оцінював несприятливе для них
співвідношення політичних сил у Думі: “Діючий
виборчий закон створив аграрну більшість у Державній
думі, й це відсовує на задній план питання
промисловості,
робить
неможливим
належне
розуміння в законодавчих установах цих питань, а без
такого розуміння немає місця творчій роботі, немає
прогресу, немає життя” [2, с. 287].
Для задоволення власних вимог буржуазія
намагалася збільшити власну участь в органах
місцевого самоуправління. Реальний внесок в економіку
країни був набагато більшим ніж участь підприємців в
подібних організаціях. Таке становище аж ніяк не могло
продовжувати
влаштовувати
підприємців
і
в
подальшому. Про це свідчить, розпочате у кінці ХІХ ст.,
клопотання про збільшення числа гласних в земських
зборах, що обираються другим виборчим зібранням. Це
питання було порушено з’їздом, який припускав, що
при більшій кількості гласних швидше можуть бути
обрані їм представники від вуглепромисловців, які з
причини відомого антагонізму гласними не обиралися, і
тому не могли впливати на правильну оцінку становища
і оподаткування гірничих підприємств [9, с. 9006].
Видання, що належали підприємцям, детально
коментували зміст Указу Миколи ІІ від 12 грудня 1904
р., особливо тих його параграфів, які суттєво
відносились до промисловості (статті 2 і 4). Пункт
другий цього указу певною мірою поширював
представництво промисловців в установах місцевого
самоврядування і тому привернув увагу керівників
з’їздівської організації. М. С. Авдаков, М. Ф. фон
Дітмар та їх колеги, небезпідставно вважали, що
розширення представництва промисловців в земствах і
міських управах збільшить можливість більш активного
впливу на діяльність останніх [10, с. 7439].
Промисловці Півдня вважали за необхідне ввести
правило, за яким власники підприємств, які
задовольняють вимоги повного земського цензу,
повинні входити до числа волосних гласних без
виборів, бо цілком можливою на той час була ситуація,
коли на долю підприємця припадала величезна частина
волосних зборів (1/3 загальної суми), а він, не
потрапивши у гласні, не мав жодного впливу на волосне
господарство [8, арк. 3].
Але і в подальшому ситуація з представництвом
буржуазії у земствах не досягла рівня, який був би
бажаним для промисловців. Про це М. Ф. фон Дітмар
говорив у своїй промові – “Про волосне земство”,
проголошеній на засіданні Державної Ради 19 травня
1914 р. Він стверджував, що під час розгляду і
створення законопроекту про волосне земство зовсім
були знехтувані інтереси величезної групи населення,
якою на той час були промисловці, і до того ж інтереси
досить значні [11, с. 8993]. З цього прикладу можна
зробити висновок, наскільки великим було значення
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промисловості як джерела коштів. Але в той же час в
управлінні нової земської одиниці промисловості місця
не надавалося. Виборче право було так побудовано, що
промисловість була віддалена від управління. Отже, тут
спостерігалася
очевидна
несправедливість
по
відношенню до промисловості, яка і до цього була
характерною для російського земства – високе
оподаткування і в той же час відсторонення від участі в
управлінні, котра переносилася і на цей законопроект.
З’їздом гірничопромисловців Півдня Росії цей
законопроект був визнаний надзвичайно важливим, але
підприємці вважали за необхідне внести лише тільки
деякі поправки, які б захищали б справедливі інтереси
вітчизняної промисловості. Система тогочасного
управляння була багато в чому не закінченою – вона
здійснювалася тільки земськими, губернськими та
уїзними установами, але широкі верстви населення не
брали в ній участі [11, с. 8993].
В результаті соціально–політичних процесів початку
ХХ сторіччя відбуваються певні зміни у настроях
промислової буржуазії. В умовах наступу радикальних
сил і непослідовної реформаторської політики уряду
діловий світ намагався знайти власне місце у
суспільно–політичному
житті
країни.
Біржові
товариства, промислові з’їзди, так називані “дорадчі
контори” та інші організації капіталу заговорили мовою
європейського лібералізму. Поступово приходило
розуміння того, що конституційна держава не тільки не
суперечить інтересам капіталу, але, навпаки, стала б
найбільш повним і безпосереднім їхнім вираженням.
Розвиток
капіталістичних
відносин
породжував
необхідність у такому цивільному правопорядку, що
полегшував би рухливість товарів, у тому числі і
головного товару – робочої сили. Для того щоб ринок
стабільно функціонував необхідні чіткі закони. За
виконанням законів, щоб вони не залишався порожнім
звуком, повинен був наглядати незалежний суд.
Таким чином, на ґрунті елементарних потреб
купівлі–продажу, наймання робочої сили, боротьби за
розширення внутрішнього ринку торгово–промисловий
капітал неминуче приходить на відомій стадії свого
розвитку до програми ліберального громадянського
порядку. Свобода пересування, знищення станових
обмежень, рівноправність, рівність перед судом,
гласність – усі ці умови громадянського побуту стають
у такій же мері необхідні капіталу, як залізниця чи
установи кредитування. Перш ніж підійти до питання
про
форми
державної
влади,
буржуазно–
капіталістичний лібералізм природно висуває програму
реформ громадянського правопорядку. Подальша
законодавча діяльність і, з іншого боку, адміністративна
практика самодержавної бюрократії, часто не
відповідали одна одній. Ця боротьба абсолютизму за
самозбереження, ставала все більш ворожою корінним
потребам товарного виробництва і товарного обміну, і
саме тому неминуче провокувала виникнення
капіталістичної опозиції.
У випадку хоча б часткової відповідності державної
практики до ліберальної програми цивільних відносин,
торгово–промислова буржуазія була б надовго
задоволена. Але самодержавний лад, тобто ієрархічне
панування безвідповідальної бюрократії, не міг
співіснувати із законністю, гласністю, незалежністю
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суду і цивільною рівноправністю. Саме тому
капіталістична опозиція, виходячи з програми цивільної
рівноправності й аж ніяк не відходячи від власних
класових інтересів, повинна була перейти до активних
вимоги тотального реформування. Загалом, як видно,
вже до 1914 року підприємці усвідомили необхідність
приймати безпосередню участь у всіх сферах
політичного життя країни.
Південна група промисловців відрізнялася від інших
груп у вираженні та досягненні власних економічних,
соціальних та суспільно–політичних вимог. З одного
боку, ці підприємці відрізнялася своєю активністю та
прогресивними для того часу ідеями прагнення до
демократичних норм життя суспільства (почасти через
високу присутність іноземного елементу у складі
буржуазії), а з іншого в силу великої залежності від
держави (промисловість, що виникала потребувала
державної підтримки та захисту) та досить неоднорідної
структури
(походження
промисловців
було
найрізноманітніше) не завжди адекватно та послідовно
відстоювала власні інтереси.
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Expands to the social and political position of great industrial bourgeoisie in the
beginning of XX century in Southern provinces of Ukraine. Drawn attention to the
efforts of manufacturers to prove the need for development in the terms of doing
business with regard to the requirements of the bourgeoisie. The finding of the study
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Трансформация общественно–политической позиции
промышленников южноукраинских губерний в начале
ХХ столетия
Освещается общественно–политическая позиция крупной промышленной
буржуазии начала ХХ века в южнорусских губерниях. Привлекается внимание к
попыткам промышленников доказать необходимость улучшения условий
ведения предпринимательской деятельности с учетом требований буржуазии.
Результатом проведенного исследования является определение основных
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО–ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗАХІДНО–УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
1918–1919 РР.
Мета даної статті детально проаналізувати кадрове забезпечення
військово–повітряних сил Західно–Української Народної Республіки у 1918–
1919 рр.
При написанністатті використано такі методи дослідження: методи
дедукції та індукції, методи аналізу та синтезу, метод екстраполяції,
історико–порівняльний метод, метод узагальнення. При дослідженні
застосовано проблемно–хронологічний підхід та принцип історизму. В
результаті проведеного дослідження зроблено такі основні висновки:на
підставі документів досліджено:в результаті проголошення ЗУНР в цей самий
день, 13 листопада 1918 р., у розпорядженні, опублікованому у Вістнику
Державного Секретаріяту Військових Справ, вказувалось про створення в
межах ЗУНР трьох військових областей: Область Львів, котра включала
4 округи, 19 повітів,Область Тернопіль–4 округи,19 повітів, Область
Станиславів– 4 округи, 21 повіт.
Досліджено, що військові округи очолювали військові окружні команданти.
До окружної команди входили: Командант, Прибічник Команданта, Референт
мобілізаційний, інтендантський, а) харчовий, б) наборовий, в) оружний,
г) рахунковий, д) обозний. Санітарний, Командант Запасного Коша. Області
очолювали обласні військові команданти.
Виявлено, що 13 листопада 1918 р. видано мобілізаційне розпорядження,
що передавалось до окружних команд повітових комісарів та громад.
Встановлено, що згодом через дані окружні команди проходила мобілізація
осіб, придатних до служби в авіації Галицької армії.
Досліджено, що зголошення до авіаційного відділу окружні команди і
команданти відділів мали терміново передавати до Секретаріату Військових
Справз встановленими документами.Виявлено, що дані військовослужбовці
вносились у відповідний формуляр встановленого зразка. Встановлено, що
фахівців механіків запорошували із закордону. Допомагали людськими фаховими
ресурсами і надніпрянці.
Досліджено, що кадровий склад військово–повітряних сил ЗУНР складали
військовослужбовці австро–угорської та російської армій, для яких характерна
багатонаціональність, різний ступінь авіавишколу, відповідно і різні фахові
напрямки.
Звання особового складу фігурували від стрільців до полковників.
Проаналізовано на підставі документів деякі нюанси кадрової політики
командування,
що
спочатку
спрямовувались
на
залучення
немуштровихстрільців (призовники без належного вишколу) для проведення
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різноманітних робіт. Проте, згідно виявлених архівних даних, встановлено, що
кадрова політика в 1–шій і 2–гій авіасотні згодом поступово спрямовувалась на
збільшення кількості професійних підготовлених військових, а кількість
невишколених командування зменшувало. В той же час, наприклад,
направчасотня кількість вишколених і невишколенихнарощувала паралельно,
проте невишколені значно переважали вишколених стрільців. Особовий склад
небув сталий, постійно коливався. Дані коливання диктувала ситуація на
фронті.
Ключові слова: військово–повітряні сили, Західно–Українська Народна
Республіка, мобілізація, кадрове забезпечення, кадрова політика.

Вивчаючи державотворчі процеси в Україні у
першій половині ХХ ст., кожен розуміє, що ключову
роль в умовах зовнішньої агресії відіграють збройні
формування. Як не парадоксально, дана обставина
актуальною є і в сьогоднішньому цивілізованому світі.
Збройний конфлікт на території Донецької та
Луганської областей та ситуація з Кримом це яскраво
підтверджують. За подібних умов повноцінна
структурована армія відіграє вирішальну роль в
державотворенні. Пріоритетне місце в формуванні родів
зброї належить кадровому забезпеченні, оскільки це
впливає на ефективність, боєздатність армії. Тому
досвід кадрового забезпечення родів зброї є цікавою та
актуальною проблемою в сучасному світі.
Проблема кадрового забезпечення поверхнево
розглядалась в історіографії в 30–ті роки, в
колективному виданні І. Крип’якевича, Б. Гнатевича
“Історія українського війська” [9]. В даному виданні
дуже коротко подано професійні характеристики та
бойові заслуги –буквально кількох авіаторів [9, c. 527].
В 90–ті рр. деякий аналіз кадрового складу військово–
повітряних
сил
ЗУНР
здійснено
львівськими
дослідниками Я. Янчаком та В. Чижевським [35, c. 111,
113–115].
В 2000–ні рр. вийшла невелика брошура Я. Янчака
“З історії авіації УГА” [34]. Автор поверхнево,
опираючись на спогади колишніх авіаторів, подає
відомості про кадровий склад військової авіації
Галицької армії [34, c.7–8, 17–22]. Певні дані про
авіаторів УГА містяться в праці дослідника Я. Тинченка
[15]. Даний дослідник використав архівні дані для
уточнення військово–біографічних аспектів кадрового
складу ВПС ЗУНР, проте зроблено ряд помилок при
характеристиці деяких військовослужбовців, крім того
наведено вибірковий перелік особового складу.
Тинченко подає характеристику особового складу в
біографічному довіднику своєї праці, де вміщено
спільно виявлені ним авіатори Української Народної
Республіки
та
Західно–Української
Народної
Республіки
[15,
c. 117–153].
Наприклад,
у
Центральному державному історичному архіві України
м. Львова нам вдалось виявити фото загиблого
полковника Бориса Губера [30, арк. 38, 38зв] (див.
Додаток А, фото 3). Ярослав Тинченко, котрий теж
користувався
даними
архівними
матеріалами,
стверджує, що Борис Губер перебував в званні сотника
[15, c. 77, 78, 79, 80], хоча на тій же фотографії з іншої
сторони зазначене звання: полковник [30, арк. 38, 38зв]
(див. Додаток А, фото 3). У спогадах колишні
авіаторитакож даного військовослужбовця відносять до
звання полковника [17, c. 218, 221; 20, c. 11].
Отже, в результаті історіографічного аналізу
приходимо до висновків, що питання кадрового
забезпечення знайшло часткове відображення в працях
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вище вказаних авторів, проте поза їхньою увагою
залишилось ряд авіаторів УГА, зроблено деякі помилки
при військово–біографічному аналізі. Крім того,
потребують
детального
вивчення
мобілізаційні
особливості, деякі нюанси, пов’язані з кадровою
політикою, які нам вдалось дослідити. Крім того
вперше публікуються виявлені нами архівні матеріали,
котрі ілюструють деякі особливості з життя особового
складу військової авіації Галицької армії.
Мета даної статті детально проаналізувати кадрове
забезпечення військово–повітряних сил Західно–
Української Народної Республіки у 1918–1919 рр.
Відповідно до мети, ставимо наступні завдання:
проаналізувати на основі опублікованих документів,
архівних даних, спогадів та історіографії особливості
мобілізаційних заходів до військово–повітряних сил
Західно–Української Народної Республіки; подати
військово–біографічний аналіз особового складу,
здійснити
акцент
на
професійних
здібностях
військовослужбовців; дослідити національний аспект
при поданні особового складу; класифікувати особовий
склад за приналежністю до військових звань за
принципом: від найвищого до найнижчого, з
урахуванням корекцій військових звань у Галицькій
армії; вивчити деякі особливості кадрової політики
командування ВПС ЗУНР; подати раніше не
ілюстративні матеріали, котрі
публіковані архівні
стосуються особового складу військової авіації
Галицької армії.
Революційні події в Німеччині, Австро–Угорщині,
падіння 3 березня 1917 року Російської монархії,
утворення на чолі з М. Грушевським Української
Центральної Ради а згодом і проголошення 7 листопада
1917 р. Третім Універсалом створення Української
Народної Республіки (УНР) спричинили суспільний
резонанс і на західній Україні. Усвідомлюючи
неминучий крах Австро–Угорської імперії, західні
українці усвідомлювали можливість упинитися в складі
ворожої на той час Польщі [14, c. 29–31, 63–65].
В “14 пунктах” американського президента Вудро
Вільсона стояла вимогапро надання націям права на
самовизначення. У зв’язку з цим 16 жовтня 1918 р.
австрійський цісар Карл видав маніфест, де були
заклики про створення націями власних сеймів з метою
презентації власних щойно створених держав.
Відповідно до цього виникло питання, хто перебере
владу в Східній Галичині: українці, що становили
абсолютну більшість, чи поляки, котрі вважали дану
територію своєю. Поляки посилались на 13–й пункт
заяви Вудро Вільсона, де йшла мова про розбудову
польської держави в межах заселення поляками.
18 жовтня 1918 р. західні українці створили у Львові
Українську Національну Раду (УНР), котра мала подати
Відню власний план, який б стосувався українського
питання. 31 жовтня 1918 р. у Відні на Раді міністрів
вирішувалось питання Східної Галичини, де було
обіцяно, що якась кількість залізничних урядовців і
старостів при призначенні на посади буде віддана
українцям. Власне, коли відбувались вищезазначені
дебати, таємний Український військовий комісаріат
вирішив захопити владу у Львові. Дане завдання
виконував сотник Українських січових стрільців (УСС)
Дмитро Вітовський. В результаті операції, яка тривала в
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ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р., українці зайняли
у Львові всі важливі об’єкти, державні будинки,
казарми тощо [5, c. 135–136].
А вже 13 листопада 1918 року затверджено
тимчасовий закон, згідно якого задекларовано державну
самостійність українських земель колишньої Австро–
Угорської монархії, проголошено Західно–Українську
Народну Республіку (ЗУНР) [13, c. 12].
Від 13 листопада 1918 р. розпорядженням,
опублікованим у Вістнику Державного Секретаріяту
Військових Справ, вказано про створення в межах
ЗУНР трьох військових областей: А. Область Львів
включала: 1) Округ Львів з повітами: Львів, Жовква,
Сокаль, Рудки, Городок. 2) Округ Перемишль з
повітами: Перемишль, Добромиль, Мостиська, частину
Березова, Лісько, Санік. 3) Рава Руська охоплювала
повіти: Рава Руська, Яворів, Ярослав, Цішанів. 4) Округ
Самбір – до нього входили повіти: Самбір, Старий
Самбір, Дрогобич, Турка. Б. Область Тернопіль:
1) Округ Тернопіль охоплює повіти: Тернопіль, Скалат,
Теребовля, Збараж. 2) Золочів –повіти: Золочів,
КамінкаСтрумилова, Радехів, Зборів, Броди. 3) Округ
Чортків –повіти: Чортків, Гусятин, Бучач, Заліщики,
Борщів. 4) Округ Бережани охоплював повіти:
Бережани, Перемишляни, Бібрка, Підгайці, Рогатин.
В. Область Станиславів: 1) Округ Станиславів
охоплював повіти: Станиславів, Надвірна, Товмач,
Богородчани. 2) Округ Стрий охоплював повіти: Стрий,
Сколе, Жидачів, Калуш, Долина. 3) Округ Коломия –
повіти: Коломия, Косів, Печеніжни, Городенка, Снятин.
4) Округ Чернівці охоплював повіти: Чернівці,
Заставна, Кіцмань, Серет, Вашківці, Сторожинець,
Вижниця [3, c. 2].
Військовий округ очолював військовий окружний
командант. В свою чергу до окружної команди входили:
Командант,
Прибічник
Команданта,
Референт
мобілізаційний,
інтендантський
а) харчовий,
б) наборовий, в) оружний, г) рахунковий, д) обозний.
Санітарний, Командант Запасного Коша. Область
очолювали обласні військові команданти [3, c. 2–4].
13 листопада 1918 р. Президент Державних
Секретарів Кость Левицький та Державний секретар
Військових
справ
отаман
Вітовський
видали
мобілізаційне розпорядження, котре було передане до
окружних команд повітових комісарів та громад [3,
c. 2].
Саме через вище зазначені окружні команди
проходила мобілізація військовослужбовців придатних
до служби в летунському відділі. В розпорядженні, яке
підписав 1 грудня 1918 р. Товариш Державного
Секретаря Військових Справ в. р. сотник Петро Бубела,
вказувалось, що всі зголошення до летунського відділу
окружні команди і команданти відділів мають негайно
переселати до Секретаріату Військових Справ разом з
заявою військовослужбовця про бажання служити в авіа
відділі. Потрібно було подати також заключення лікаря
даного округу або відділу, це засвідчувало придатність
до служби. Мала бути також дописка, очевидно,
рекомендаційного
характеру
[4,
c. 2–3].
Дані
військовослужбовці вносились в відповідний формуляр
встановленого зразка, де вказувалось дата запису, ім’я,
прізвище, звання в австрійській армії, місце і дата
народження, національність, рід військ, в яких
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проходила служба, цивільна і військова освіта, дата
вступу до українських військ, дата іменування,
вказувалось, до якого роду військ приділявся
військовослужбовець, була також графа примітки [28,
арк. 4зв–5].
Кадровий
склад
військово–повітряних
сил
Української Галицької армії складали пілоти, вояки
колишньої австро–угорської та частково російської
армій. Серед особового складу були представники
різних націй, військових звань, мали різний авіаційний
вишкіл. Вважаємо за необхідне подати коротку
інформацію про особовий склад, з якої стане зрозуміло
про вік, час поступлення на службу, військові звання,
фахові особливості, бойовий шлях тощо.
В даній статті особовий склад буде подаватись і
аналізуватись за принципом від найвищого до
найнижчого військових звань. Відповідно до цього
задуму вважаємо за потрібне подати інформацію про
встановлені в УГА військові звання (подається станом
на 5 грудня 1918 р.): стрілець, старший стрілець, вістун,
десятник, старший десятник, бул. ст. десятник,
хорунжий, четар, поручник, сотник, отаман, осаул,
полковник [4, c. 5]. Характерно, що станом на 30 квітня
1919 р. серед військових звань відбулися деякі
конфігурації з назвами, в результаті чого звання набули
наступного вигляду: стрілець, старший стрілець, вістун,
десятник, підхорунжий, булавний, хорунжий, четар,
поручник, сотник, отаман, підполковник, полковник,
генерал–четар, генерал–поручник, генерал –сотник [10,
c. 533]. Вважаємо подання обох варіантів військових
звань доцільним, оскільки при поданні особового
складу будуть траплятися військовослужбовці, звання
яких дотичні до першого чи до другого варіанту.
Серед полковників військово–повітряних сил
Української Галицької армії фігурують в спогадах і
архівних матеріалах Борис Губер, ДжамбулатКануков
[8, c. 20–21; 28, арк. 16 зв – 17; 29, арк. 11зв]. Також в
архівних даних значиться полковник Шабський, про
нього відомо тільки, що він командував одним з
військово–повітряних підрозділів ЗУНР “І–шим
повітроплавним дивізіоном”, чи як називали його
згодом –“путобольна сотня”, тобто повітроплавна
сотня, котра мала всвоєму розпорядженні прив’язні
аеростати. Шабський перебував з 22 лютого 1919 р.
разом з даною сотнею в віданні НКГА [27, арк. 67 зв;
11, c. 9–10].
ДжамбулатКануков (01.04.1889 р. н.) народився в м.
Беслан (зараз республіка Північна Осетія–Аланія в
складі
Російської
Федерації).
Під
графою
національність в документах значиться як осетин,
цивільна освіта–8 класів гімназії, відомо, що мав
професійну авіаосвіту [28, арк. 16 зв–17]. Його
фаховість підтверджує і П. Франко, в спогадах
зазначено, що він мав навіки механіка, вмів
переставляти, ремонтувати авіадвигуни, здійснював
інженерні експерименти, переставляючи на літаки
більш потужніши двигуни, ніж це було передбачено
заводськими стандартами. Франко в спогадах стверджує
про його належність до князівського роду. Мав бойові
нагороди, зокрема відзначений Георгієвським хрестом
[20, c. 9]. Почав службу в ВПС Галицької армії
16 грудня 1918 р. Саме тоді на летовище в Красне
передислокувався один з авіазагонів Одеського
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авіаційного дивізіону(за іншими даними, один з
авіазагонів 2–го Подільського авіадевізіону [15, c. 77–
78]). Дозвіл на це було дано інспектором авіації
Одеського району Самойловим [22, c. 72].
Дослідник А. Харук стверджує, що при прибутті
вищезазначеного авіазагону до Красного
невдовзі
Кануков став командиром сотні, оскільки мав вище
звання (полковник), аніж Франко (поручник, звання
сотника йому присвоєно 1 січня 1919 р. [20, c. 9]),
проте, згідно мемуарних даних, ця інформація не
підтверджується. По–перше, коли він прибув і ще
довгий період після цього не існувало в Красному ніякої
сотні, про що пише Харук [21, c. 36], а існував, згідно
мемуарних даних, (також це підтверджує дослідник
Л. Шанковський [31, c. 290]), летунський відділ (хоча
дослідники часто плутають назви: летунський відділ,
Перший летунський полк, летунська сотня, колишні
авіатори: П. Франко чи І. Фостаковський досить чітко
дані назви розрізняють [20, c. 9; 17, c. 223]) і існував аж
до 19 лютого 1919 р. Згідно архівних даних саме цього
числа починає фігурувати в документах розподіл на
сотні: 1–шу, 2–гу і направчу (ремонтну) [25, арк. 25].
Принаймні 31 грудня 1918 р. в документах ще фігурує
назва летничий відділ [27, арк. 27].
Фостаковський пише, що на початку квітня 1919 р.
летунський відділ було перетворено на Перший
летунський полк, в котрий входили три летунськісотні,
1–ша летунська сотня передислокувалась 9 квітня
1919 р. в с. Дуліби біля Стрия, 2–га залишилась в
Красному, і 3–тя, сформована на поч. травня 1919 р.,
дислокувалась в Тернополі [17, c. 223]. Оскільки
фігурування в архівних даних 1–шої, 2–гої, летунської
сотні та 3–ї направчої спостерігається вже від 19 лютого
1919 р., ймовірно вищезгадане переформування
відбулося в лютому 1919 р. [25, арк. 25].
Франко стверджує, що Джамбулату Канукову
пропонували керувати летунським відділом, проте
виникали деякі труднощі: по–перше, він не знав добре
мови, що ускладнювало ситуацію, по–друге, Франко
краще знав ситуацію в летунському відділі, оскільки він
ж його і сформував. Відповідно до даної ситуації, згідно
наказу Начальної Команди і Державно Секретаріату,
Франко залишився командантомлетунського відділу, а
Кануков його заступником [20, c. 9]. Командантом
відділу Франко залишався, як вже зазначалось, до
26 березня 1919 р. [20, c. 9].
Кануков дійсно очолював сотню в Красному, але аж
з квітня 1919 р. після вищезгаданої реорганізації
летунського відділу, тоді він і став одночасно
командантом полку [17, c. 223]. Це підтверджується і
архівними даними [25, арк. 26].
Полковник Борис Губер почав службу в
летунському відділі з 16 грудня 1918 р. [21, c. 36]. За
національністю росіянин, мав фахові знання пілотажу
[20, c. 9], про що свідчить факт ведення ним навчання
для підвищення фахових знань в авіаційній сфері.
5 лютого 1919 р., проводячи заняття, де розповідав про
скидання авіабомб на великі об’єкти, загинув від вибуху
п’ятифунтової авіабомби. Бомба вибухнула через те, що
при попередньому її складанні, полковник забув
поставити пружину між запальний молоток і капсолю, в
результаті це стало причиною вибуху при відкручуванні
ним пропелера бомби [6, c. 11]. В Центральному
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державному історичному архіві України м. Львова нам
вдалось віднайти фото загиблого полковника Бориса
Губера [30, арк. 38, 38 зв] (див. Додаток А, фото 3).
Дослідник
Ярослав
Тинченко,
котрий
також
користувався
даними
архівними
матеріалами,
стверджує, що Борис Губер був сотником [15, c. 77, 78,
79, 80], хоча на тій же фотографії з іншої сторони
зазначене звання: полковник [30, арк. 38, 38зв] (див.
Додаток А, фото 3). В спогадах також даного
військовослужбовця відносять до звання полковника
[17, c. 218, 221; 20, c. 11].
Проте в праці Тинченка є слушне зауваження, що не
сам полковник Б. Губер розбирав авіабомбу, а хтось з
військовослужбовців. Оскільки руки його на фотографії
цілі, але сильно пошкоджене обличчя [15, c. 80]. Дійсно
дана фотографія таке судження підтверджує [30,
арк. 38, 38зв] (див. Додаток А, фото 3), проте це не
факт, а припущення.
Серед сотників фігурує Е. Скляренко, котрому
згідно наказу Начальної команди Українських військ
від 13 листопада 1918 р. було поручено здійснювати
формування летучого відділу. Наказ підписав в 2230в.р.
полковник Стефанів [24, арк. 10]. Проте цей
військовослужбовець в спогадах колишніх авіаторів не
значиться.
В архівних документах значиться також сотник
пілот Сукій, про котрого не знайдено відомостей ні в
архівних документах, ні в спогадах, відомо тільки, що 6
квітня 1919 р. він прикривав на винищувачі “Ньюпор
ХХІІІ” розвідник “Бранденбург” № 2739, на борту,
котрого перебували пілот поручник Рудольфер та
доглядник (спостерігач) поручник Костів, здійснювали
розвідку по лінії Львів–Городок [25, арк. 97].
Згідно опублікованих документальних матеріалів
організатором авіації Української Галицької армії став
поручник Українських Січових Стрільців Петро
Франко. У Вістнику Державного Секретаріяту
Військових Справ зазначено, що станом від 1 грудня
1918 року його було призначено згідно тодішньої
на
військову
посаду
–
термінології
командантлетунського відділу, референт летуньства.
Даний відділ підпорядковувався на момент створення
Державному Секретаріату Військових Справ [4, c. 2].
Авіаційна
реферантура
займалась
здебільшого
адміністративними питаннями, а авіаційний відділ
оперативними. Оскільки очолювала ці два відомства
одна людина, то зрозуміло, що поділ повноважень був
досить умовний [21, c. 35].
У період визвольної війни небуло чітко усталеної
універсальної термінології стосовно назви командирів
авіаційних частин. На підставі архівних матеріалів
можна побачити існування на території Української
Народної Республіки таких керівних посад, як:
Начальник Повітровоі Фльоти Української Народньої
Республіки, також існувала посада – Інавіадарм, так
називали інспектора авіації Дієвої Армії, авіазагоном
управляв – Командір Авіотряду (дані подані на підставі
докладу від 18 жовтня 1919 року) [23, арк. 1, 1 зв].
На той час Петра Франка (12.07.1890 р. н. [16,
c. 669])
можна
оцінити
як
перспективного
військовослужбовця. В 1915 р. його відзначено
медаллю хоробрості ІІ класу [12, c. 263]. В 1916 році він
проходив підготовку як технічний старшина в
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авіаційній школі Райльовац, розміщена неподалік від
міста Сараєво [19, c. 3]. Проте після її завершення
австрійське командування недопустило Франка до
авіаційних підрозділів. Його призначили на посаду
командира кулеметної сотні [12, c. 265]. 1 січня 1919 р.
його повисили до звання сотника [22, c. 73; 20, c. 9]
(див. Додаток Б, фото 6). Як вже зазначалось вище,
1 грудня 1918 р. його призначено на посаду
командантлетунського відділу, котру він обіймав до
26 березня 1919 р., а референтом летунства (на цій
посаді він теж був з 1 грудня 1918 р.) був до 10 квітня
1919 року [20, c. 9].
В свою чергу організаторами польських військово–
повітряних сил стали: поручник Януш де Борен,
поручник Сте́фан Бастир, поручник Сте́фан Стец,
поручник Євгеніуш Роланд, поручник Влади́слав Торун.
Перелічені військові пребували на момент організації
військово–повітряних сил в такому ж званні, як
П. Франко [36, s. 50; 37, s. 1608–1625].
Сотник Василь Євський почав службу у відділі
приблизно в грудні 1918 р. [22, c. 72–73]. За
національністю естонець, в мемуарах характеризується
як фаховий вправний пілот [20, c. 10]. Сотник Василь
Булатів так само, як і Євський, у відділі з грудня 1918р.
[22, c. 72–73]. Франко подає в спогадах ще двох
сотників: Новака, і Євгена Пузу [20, c. 9]. Про даних
сотників, нажаль, маємо мало даних. Відомо, що сотник
Євген Пуза народився на Закарпатті, за фахом
авіаспостерігач, очевидно, мав конструкторську освіту.
Франко стверджує, що він розробляв конструкцію
літака–велосипеда [20, c. 9]. Сотник Фостаковський в
спогадах вказує, що станом на 25 травня 1919 р. Є.Пуза
обіймав посаду референта летунства при ДСВС [17,
c. 231]. Про сотника Новака відомо лише те, що він
перебував в військово–повітряних силах Галицької
армії недовгий період часу [20, c. 9].
Сотник Іван Шестаков (31.01.1893 р. н.). Під графою
місце народження –по документах вказана Бесарабія.
Цивільна освіта –реальна школа, військову освіту
отримав у школі спостерігачів чи дозорців згідно
тодішньої термінології [28, арк. 15зв–16]. У відділі з
грудня 1918 р. Завідував фотографічним відділом [20,
c. 10; 22, c. 72–73]. Архівні дані підтверджують цю
інформацію. Він часто літав з різними пілотами в якості
спостерігача: 3 травня 1919 р. з 918 до 935 з пілотом
Массикевичом, 8 травня 1919 р. з 1105 до 1308 з пілотом
Кубшом з метою фотографування ворожих позицій в
районі Белза, тобто проводив аерофотозйомку [26,
арк. 1].
Сотник Федір Алєлюхін (27.01.1896 р. н.) народився
в м. Петроград, цивільна освіта становила 8 класів
гімназії, під графою “військовий вишкіл” в документах
вказано: летунський відділ, ймовірно малось на увазі
проходження стажування [28, арк. 15зв–16]. Алєлюхін
фігурує також в звітах про польоти 2–ї летунської сотні.
8 травня 1919 р. з 1525 по 1625 літав на літаку до Стрия
[26, арк. 1].
Сотник НекандерЗалозний (03.11.1890 р. н.) Франко
подає його ім’я як Нікандер [20, c. 9], хоча по архівних
документах він проходить як Некандер [28, арк. 15зв–
16]. Місце народження Харциск Донської губернії.
Цивільна освіта –реальна школа. Навчався в авіаційній
школі для пілотів [28, арк. 15зв–16]. Петро Франко
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називає його одним з найкращих пілотів [20, c. 10]. По
архівних даних видно, що він часто здійснював
авіарозвідку під час служби в 2–й летунській сотні.
Зокрема 10 травня 1919 р. 1130 по 1242 літав до
ІІ корпусу Галицької армії. 13 травня 1919 р. 810 по 915
перебував на завданні, здійснював розвідку на фронті.
16 травня 1919 р. 728 по 745 на завданні –розвідка на
фронті. 17 травня 1919 р. з 1510 по 1610 перебував в
повітрі –розвідка Миколаїв–Комарно. 18 травня 1919 р.
1530 по 1635 виконував завдання –розвідка в районі
Жовкви [26, арк. 1]. Цей перелік наведено для того, щоб
побачити приблизну динаміку вильотів даного пілота.
По архівних документах проходить також сотник
Володимир Баранек, відомо, що 1 листопада 1916 р.
іменований поручником, а 1 березня 1919 р. піднесений
до звання сотника, більше про нього нема жодних
даних, в спогадах він теж не фігурує [29, арк. 11зв].
Згідно наказу № 27 Начальної Команди Укр. Військ
від 31 грудня 1918 р. до летунського відділу в Красному
23 грудня 1918 р. прибуло два військовослужбовці в
званнях поручників – Рудольф Земик та Іван
Фостаковський [27, арк. 27; 24, арк. 41].
Іван Фостаковський (01.01.1890 р. н.) військову
підготовку отримав в Катаро, південна Далмація
(територія сучасної Хорватії і Чорногорії), де перебував
в школі фортечної артилерії в 1912–1913 рр. У 1914 р.
підпав під мобілізацію, військову службу проходив в
формаціях польової та гірської артилерії. В даний
період просунувся по службі від хорунжого до
поручника. В авіаційному відділі проходив службу за
фахом – авіаспостерігач чи зорець, згідно тодішньої
термінології. 5 лютого 1919 року в результаті вибуху
бомби отримав поранення. В травні 1919 р. знову
повернувся до Летунського полку [16, c. 657].
Рудольф Земик (12.11.1891 р. н.) за фахом інженер
[28, арк. 7зв–8]. Проте він виконував і інші функції. За
архівними документами можна простежити, що 3
травня 1919 р. він разом з пілотом Найгавзером з 1445 по
1630 перебував в повітрі,здійснював розвідку в районі
Белза, 12 травня 1919 р. він разом з цим же пілотом з
1317 по 1425 літав до Станиславова–в обох випадках в
якості спостерігача. Авіатори УГА здійснювали бойові
чи розвідувальні вильоти, як правило, по двоє – пілот і
спостерігач [26, арк. 1]. Є відомості, що він навчався в
школі старшин, також мав технічну освіту. В
українській армії з 10 листопада 1918 р., в званні
поручника з 15 жовтня 1918 р. [28, арк. 15зв–16].
Окрім вище поданих поручників, в архівних даних є
відомості про ще ряд військовослужбовців даного
звання, котрі проходили службу в військово–повітряних
силах Галицької армії.
Поручник Теодор Томенко (25.04.1892 р. н.). Під
місцем народження в документах вказано: Дебескавці,
Коломия. Цивільна освіта –торгова академія. Спеціаліст
по прив’язних аеростатах. У званні поручника з 1
травня 1918 р. Під місцем служби вказано: Летучий
відділ Тернопіль [28, арк. 4зв–5]. Очевидно малась на
увазі 3–тя летунська сотня, котра розміщалась в
Тернополі [17, c. 223]або технічна летунська сотня
котра до 20 грудня 1918 р. розміщалась теж в Тернополі
[11, c. 7; 17, c. 218].
Дослідник Ярослав Тинченко стверджує, що
5 лютого 1919 р. від вибуху авіабомби в летунському
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відділі (Красне) даний поручник загинув [15, c. 79–80].
Він посилається на архівні документи [15, c. 79–80,
115]. Проте на даному архівному фото немає імені
даного пілота, а лише звання і прізвище, тобто
написано: поручник Томенко [30, арк. 43, 43зв] (див.
Додаток А, фото 5). Є підозра, що тоді загинув не
Теодор, а Василь Томенко, принаймі так стверджує в
спогадах Іван Фостаковський, котрий був свідком даних
подій, був важко поранений, але зумів вижити [17,
c. 221]. Крім цього, в архівних документах вказується,
що Теодор Томенко перебував в Тернополі. Тобто він
там перебував очевидно після створення 3–тьої
летунської сотні, а вона була створена після квітня
1919 р. [28, арк. 4зв–5; 17, c. 223].
Дослідник Харук стверджує, що на початку травня
1919 р. [21, c. 37]. Отже, виходить,що після вибуху
5 лютого 1919 р. він був живий. Ймовірно це міг бути
брат Теодора Томенка. Також можна припустити, що
поручник Теодор Томенко перебував в Тернополі при
функціонуванні там технічної летунської сотні, котра
забирала зі збірних станцій в Бродах і Підволочиську
авіаматеріал, котрий сортувався в Промиловій школі в
Тернополі і відправлявся до Красного [11, c. 7].
20 грудня дана сотня передислокована до Красного.
Фостаковський називає цю сотню: “летунський відділ”
в Тернополі [17, c. 218]. З огляду на це можна
припустити про перебування там Теодора Томенка, а
відповідно після передислокації до Красного 20 грудня
1918 р. саме він міг загинути від вибуху бомби 5 лютого
1919 р. Проте, І. Фостаковський і дослідник А. Харук
стверджують, що даною технічною сотнею в Тернополі
керував Василь Томенко [17, c. 218; 22, c. 72].
Поручник ФранцРудольфер (29.08.1897 р. н.)
народився у Відні, за національністю німець, цивільна
освіта–реальна школа. Під графою військовий вишкіл
вказана дата: 15.03.1915 р. [28, арк. 15зв–16], очевидно
пов’язана з вступом до авіашколи, або із службою при
військовій авіації. В українському війську з 10 грудня
1918 р. Звання поручника присвоєне 1 листопада
1918 р., відомо що проходив службу при 1–шій
летунській сотні [28, арк. 15зв–16].
В архівних даних значиться поручник Грушт, котрий
згідно наказу НКГА № 128 від 27 серпня 1919 р. мав
стати референтом та командантом військової авіації
ЗУНР при НКГА [24, арк. 217].
Осип Заславський (06.01.1897 р. н.) народився в
Тернополі, цивільна освіта – 5 класів реальної школи,
стосовно
авіавишколу
ситуація
аналогічна
з
вищевказаним ФранцомРудольфером. Під даною
графою вказана дата 1 серпня 1916 р., очевидно з цією
датою пов’язане або навчання, або служба в авіаційній
сфері. В українській армії з 31 листопада
1918 р.,підвищений до звання поручника 31 листопада
1918 р. Служив в 1–шій летунській сотні [28, арк. 15зв–
16]. Франко стверджує, що він був спеціалістом по
двигунах [20, c. 10].
Антін Хрущ (29.10.1891 р. н.). Місце народження
Рожнів на території Галичини, в українській армії з
8 листопада 1918 р. [28, арк. 15зв–16]. Іменований
поручником 1 вересня 1917 р. [29, арк. 12зв; 28,
арк. 15зв–16].
Поручник Михайло Савчук (27.09.1892 р. н.)
народився в м. Чернівці, навчався в авіашколі, за фахом
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спостерігач, пілот. В українському війську з 23 грудня
1918 р. В званні поручника з 1 листопада 1916 р. [28,
арк. 15зв–16]. За іншими документами з 1 листопада
1917 р. [29, арк. 12зв].
Поручник Василь Костів (05.02.1889 р. н.). Місце
народження м. Тернопіль. Мав технічну освіту, також
артилерійський і авіаційній вишкіл. В українському
війську з 1 листопада 1918 р. [28, арк. 15зв–16]. Згідно
архівних даних за фахом був авіаспостерігачем.
Наприклад, 6 квітня 1919 р. о 1520 здійснював виліт на
розвідку по лінії Львів–Городок,пілотував літак
(розвідник
“Бранденбург”
№ 2739)
поручник
Рудольфер, поручник Костів виконував функцію
доглядника (спостерігача). Під час дислокації ВПС
ЗУНР в Теребовлі (за даними Р. Земика, це червень
1919 р.) очолив (замість поручника С. Слєзака, котрий
відлетів до Відня) ремонтну майстерню [25, арк. 97; 17,
c. 232; 7, c. 4–5].
Поручник Микола Ляліч (04.11.1895 р. н.). За
національністю хорват, народився в м. Кніш, область
Далмація (історична область в північно–західній
частині Балканського півострова, територія сучасної
Хорватії і Чорногорії). Цивільна освіта –реальна школа.
Навчався в військовій академії та в школі пілотів. В
українському війську з 13 грудня 1918 р. [28, арк. 15зв–
16]. В званні поручника від 1 травня 1917 р. [29,
арк. 12зв; 28, арк. 15зв–16].
Петро Франко і М. Шарик в спогадах подають ще
одного поручника, про котрого маємо мало
документальних відомостей, цеСтепан Слєзак [20, c. 9;
32, c. 67]. Поручник С. Слєзак мав конструкторську
освіту, ще в Австро–Угорській монархії працював
конструктором гідропланів [17, c. 219]. Мав добрі
зв’язки з фаховими механіками, відомо, що на його
запрошення приїжджали фахівці з Відня для ремонту
літаків [17, c. 219]. В летунському відділі Слєзак був на
посаді завідувача майстернею. Слєзак здійснював
ремонт літаків, гармат, самоходів [17, c. 219; 18, c. 129].
Розробив навчальний літак з подвійним кермом (для
інструктора і учня) для навчання пілотів [11, c. 7].
Згідно архівних даних 15 червня 1919 р. призначений
тимчасовим командантом та референтом військово–
повітряних сил ЗУНР. Під час дислокації ВПС ЗУНР в
Теребовлі (червень 1919 р.) завідував ремонтною
майстернею [24, арк. 100; 17, c. 232; 7, c. 4–5].
Авіаспостерігач Іван Фостаковсякий згадує ще
кількох поручників, серед яких фігурують: Орест
Гумецький, Василь Томенко, Іван Огар, Іван Люпул,
Олекса Басан і Кость Ляліч [17, c.219, 221]. Стосовно
останнього маємо сумніви стосовно правильності
подання імені, оскільки в спогадах Франка і по
документах він значиться як поручник Микола Ляліч
[20, c. 9; 28, арк. 15зв–16].
Орест Гумецький (10.02.1891 р. н.). Народився в
м. Дрогобич. Мав освіту авіапілота, також технічну
освіту. До українського війська вступив 1 грудня
1918 р. В званні поручника від 1 травня 1918 р. Служив
в летунському відділі в Красному [28, арк. 9зв–10].
Загинув 5 лютого 1919 р. від вибуху авіабомби під час
навчань [2, c. 51].
Олекса Басан (01.04.1890 р. н.). Під місцем
народження в документах вказано: СкалатБібрка. Мав
медичну та юридичну освіту. В званні поручника від
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1 серпня 1917 р. [28, арк. 7зв–8]. Загинув від вибуху
авіабомби при проведенні навчань 5 лютого 1919 р. [1,
c. 37]. В Центральному державному історичному архіві
України м. Львова є фото загиблого О. Басана [30,
арк. 37, 37зв] (див. Додаток А, фото 2).
Про Василя Томенка, Івана Люпула маємо мало
відомостей. Відомо, що вони так само, як і вищеподані
військовослужбовці, перебували 5 лютого 1919 р. в
авіашколі під час вибуху бомби при навчаннях в руках
полковника Бориса Губера. В. Томенко помер через
кілька годин, а І. Люпул на третій день від втрати крові
в Золочівському шпиталі [17, c. 221].
Мало даних і про поручника ІванаОгара. Відомо, що
він був авіаспостерігачем. Так, згідно документів 8
травня 1919 року разом з пілотом Найгавзером з 1137 по
1325 здійснював поставлене завдання, авіарозвідку в
районі Белза [26, арк. 1].
Серед четарів відомі: Микола Сєріков, Фелікс
Шепарович
(брат
Едмунда
Шепаровича–
командантакінної бригади), Федір Яцура, четарКоцко
(брат Адама Коцко) [17, c. 219]. В архівних документах
також значиться четар Едвард Бернгубер [28, арк. 14зв–
15].
Сєріков Микола (27.06.1898 р. н.). Народився в
Харкові, цивільна освіта: торгова школа, навчався в
школі для пілотів. В українському війську з березня
1917 р., в званні четраря з 15 липня 1917 р. [28,
арк. 15зв–16]. Здійснював бойові вильоти. Наприклад,
28 квітня 1919 р. з 935 по 1105 здійснив бойовий виліт в
напрямку Львова, 29 квітня 1919 р. з 837 по 1020 бойовий
виліт на північ Львова [26, арк. 1]. Дослідник Лев
Шанковський стверджує, що на його рахунку було
2 збитих польських літаки [31, c. 291]. Документальні
дані засвідчують проведення ним розвідувальних
вильотів. Так, наприклад,3 травня 1919 р. з 920 по 1045
перебував в повітрі, проводив розвідку на фронті під
Львовом [26, арк. 1].
Четар Федір Яцура (07.03.1897 р. н.) народився в с.
Желдець, Жовківського повіту. Цивільна освіта:
гімназія і технологічний інститут. З 1914 р. в Легіоні
Українських січових стрільців [16, c. 670].
Про ЧетарівКоцка і Шепаровича маємо мало даних.
Відомо, що обоє станом на лютий 1919 р. перебували в
летунському відділі в Красному [17, c. 219]. А після
створення в квітні 1919 р. Першого летунського полку
належали до 1–шої летунської сотні, котра 9 квітні
1919 р. передислокувалась в с. Дуліби поблизу Стрия
[17, c. 223]. Про приналежність Фелікса Шепаровича до
звання четаря свідчать архівні документи, він значиться
в іменному списку офіцерів Галицької армії [29,
арк. 13зв].
Четар Едвард Бернгубер (22.10.1897 р. н.) народився
у Відні. За національністю німець. До звання четаря
іменований 1 жовтня 1917 р. Службу проходив в
летунському відділі в Красному [28, арк. 14зв–15]. П.
Франко в спогадах відносить Бернгубера до звання
поручника [20, c. 9]. Цілком ймовірно, що згодом його
повисили, бо по документах він значиться як поручник
[28, арк. 14зв–15], або просто зроблена помилка самим
Франком, хоча, як правило, його дані збігаються з
архівними. Бернгубера Франко оцінює як професійного
пілота [20, c. 10].
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До четарів належав також ХазбулатКануков, брат
полковника ДжамбулатаКанукова. Дослідник Ярослав
Тинченко пише, що він був хорунжим [15, c. 132].
Проте згідно архівних матеріалів видно, що він був в
званні четаря [30, арк. 39, 39зв] (див. Додаток А,
фото 4).
Хорунжі, котрі значаться в архівних документах і
спогадах колишніх військовослужбовців військово–
повітряних сил Галицької армії: Степан Кузьмович,
СельвестрСоневицький, Михайло Мовчук, Леонід
Міхенко, Михайло Іванов [28, арк. 14зв–15, 15зв–16].
Франко і Фостаковський в спогадах, окрім
вищеподаних військовослужбовців, згадують ще
хорунжого Калішевського [20, c. 9; 17, c. 223], проте він
в архівних даних не фігурує. Іван Фостаковський подає
ще кількох хорунжих, по котрих мало архівних
відомостей: Михайло Нестор, Зелений, Кубш, Осип
Швець, Кунке [17, c. 219, 223].
Хорунжий Степан Кузьмович (10.12.1893 р. н.).
Народився в м. Тернопіль. З 3 листопада 1914 р. в
Легіоні Українських січових стрільців. Вступив до
українського війська 1 листопада 1918 р. У званні
хорунжого з 1 листопада 1918 р. Належав до
летунського відділу в Красному [28, арк. 14зв–15].
Хорунжий СельвестрСоневицький (12.01.1896 р. н.).
Народився в м. Бережани. Мав гімназійну освіту. В
українському війську з 10 листопада 1918 р. [28,
арк. 15зв–16]. Був фахівцем з ремонту двигунів [20,
c. 10].
Михайло Мовчук (11.10.1894 р. н.) народився в
Зборові. Цивільна освіта: гімназія. Навчався в школі
пілотів. До українського війська вступив 7 листопада.
Службу проходив в 1–шій летунській сотні [28,
арк. 15зв–16].
Леонід Міхенко (30.06.1898 р. н.). Народився в
м. Тернопіль. Мав технічну освіту, закінчив школу
старшин. З 1 листопада 1918 р. в українському війську.
Хорунжим іменований 20 листопада 1918 р. Службу
проходив в летунському відділі в Красному [28,
арк. 15зв–16]. Працював в фотографічному відділі
разом сотником Іваном Шестаковим [20, c. 10].
Михайло Іванов (03.11.1897 р. н.). Народився в
Петрограді (зараз м. Санкт–Петербург Російська
Федерація). За національністю росіянин. Навчався в
військовій академії. 1 грудня 1917 р. вступив до
українського війська. 1 серпня 1918 р. іменований
хорунжим. Службу проходив в 2–гій летунській сотні
[28, арк. 15зв–16].
Мало відомостей про хорунжих Калішевського,
Михайла Нестора, Зеленого, Осипа Швеця, Кунке.
Відомо, що Михайло Нестор і Осип Швець загинули
5 лютого 1919 р. від вибуху авіабомби під час навчань
[17, c. 221]. В Центральному державному історичному
архіві України м. Львова є фото загиблого Михайла
Нестора [30, арк. 36, 36зв] (див. Додаток А, фото 1).
Про хорунжогоКубша відомо, що він походив з
Відня, був пілотом при 2–гій летунській сотні в
Красному.
Здійснював
розвідувальні
вильоти.
Наприклад, 8 травня 1919 р. разом з сотником Іваном
Шестаковим з 1105 по 108 здійснили авіарозвідку, під час
якої сфотографовано ворожі позиції в районі Белза [26,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

арк. 1]. Відомо, що він в травні 1919 р. вчинив
диверсію, підсипавши залізний дріб в бак літака, на
котрому літав полковник ДжамбулатКануков, в
результаті чого останній загинув внаслідок падіння
літака в районі Озірної.
Усвідомлюючи, що злочин може бути розкритим,
він намагався втекти на одному з літаків. Проте був
збитий над Теребовлею сотником В. Євським [17,
c. 231; 21, c. 40].
Булавні (вище подані звання відносились до
старшинської групи звань, починаючи від булавного,
йдуть підстаршинські звання): Гриць Шустер,
Побережний [17, c. 219].
В архівних даних значиться один булавний старший
десятник Василь Кавута (24.04.1891 р. н.). Народився в
Дублянах. Мав юридичну освіту, був професійним
пілотом. У австрійській армії ніс службу при військово–
повітряних силах. В званні бул. ст. десятника від
6 травня 1918 р. В графі про несення служби в
документах написано: Летучий відділ Тернопіль [28,
арк. 4зв–5]. Тобто мова йде про 3–тю летунську сотню,
котра дислокувалась в Тернополі [17, c. 223]. Також це
могла бути технічна летунська сотня в Тернополі [11,
c. 7].
По документах проходить лише один підхорунжий
Маркіян Яворський (06.03.1898 р. н.). Народився в
с. Миклашів поблизу Львова (зараз с. Миклашів
відноситься до Пустомитівського району Львівської
області). Спеціаліст по прив’язних аеростатах, в
українському війську з 29 листопада 1918 р. Під графою
про несення служби вказано: Летучий відділ Тернопіль
[28, арк. 4зв–5]. Мається на увазі 3–тя летунська сотня,
котра дислокувалась в Тернополі під командуванням
Сотника НекандераЗалозного [17, c. 223], або технічна
летунська сотня, котра до 20 грудня 1918 р.
розміщалась в Тернополі під командуванням поручника
Томенка [11, c. 7; 17, c. 218].
Старші
десятники:
Жарський,
Масикевич,
М. Захаріяш, Петро Ткачук [17, c. 219]. Фостаковський
відносить до старших десятників Кавуту [17, c. 219],
проте в архівних матеріалах він числиться як булавний
старший десятник [28, арк. 4зв–5]. Ймовірно був
підвищений, або це помилка Фостаковського.
Старшого десятника Жарського Франко оцінює, як
талановитого пілота [20, c. 10]. Старший десятник
Масикевич служив в 2–гій летунській сотні [26, арк. 1].
М. Захаріяш працював в технічній летунській сотні в
Тернополі [11, c. 7]. Про П. Ткачука також мало
відомостей,
в
спогадах
Д. Кренжаловського
опублікована фотографія даного військовослужбовця.
Під фотографією Кренжаловський стверджує, що він
був пілотом [8, c. 20].
Також в спогадах фігурують наступні старші
десятники: Мельникович, Найгавзер, Томас, Кліш [17,
c. 221–223]. Франко їх відносить до десятників [20, c. 9].
Можна булоб припустити, що їх повисили в званні.
Проте Фостаковський стверджує, що вони в даному
званні були на час прибуття в летунський відділ [17,
c. 223].
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У спогадах Фостаковський подає фото десятника
Данила Залеського [17, c. 239], проте в документах він
не фігурує.
Вістуни: І. Явнич, Л. Зарічний, Михайло Томенко
(брат В. Томенка), Михайло Шарик [17, c. 219].
Михайло Шарик (24.10.1901 р. н.) народився в
с. Денисів Тернопільської обл. [33, c.7]. Служив
кулеметником в 1–шій летунській сотні [16, c. 670].
В спогадах Івана Фостаковсякого є фото хорунжого
Володимира Пилипця [17, c. 237]. Проте під час служби
в ВПС Галицької армії він був в званні вістуна [16,
c. 668].
Володимир Пилипець (14.02.1902 р. н.). Місце
народження Скалат, закінчив в м. Тернопіль гімназію,
служив в 3–тій летунській сотні. За даними Івана
Фостаковського вістун В. Пилипець поступив на
службу в військово–повітряні сили, тоді коли основна
база перебувала в Теребовлі (згідно спогадів Р. Земика,
це червень 1919 р.). Будучи за освітою військовим
телеграфістом та телефоністом, його призначено шефом
служби зв’язку летунського полку [16, c. 668; 17, c. 232;
7, c. 4–5].
Загальна кількість військовослужбовців в військово–
повітряних силах Галицької армії постійно коливалась.
Наприклад, станом на 19 лютого 1919 р.
1–ша летунська сотня нараховувала: 11 старшин,
25 підстаршин,
38
муштрових
стрільців,
43 немуштрових стрільців (тобто особи, котрі немали
військового вишколу), разом 117 військовослужбовців.
2–га летунська сотня: 6 старшин, 10 підстаршин,
15 муштрових, 41 немуштрових стрільців, разом
72 військовослужбовці. Направча сотня: 4 старшини,
8 підстаршин, 30 муштрових, 163 немуштрових
стрільців, разом 205 військовослужбовців. Взагальному
летунський відділ (доречі дана назва офіційна, прощо
свідчить напис на печатці, котра фігурує в документах
[25,арк.25]), чи Перший летунський полк нараховував
21 старшин, 43 підстаршин, 83 муштрових,
247 немуштрових стрільців. Загалом 394 чоловік
особового складу [25, арк. 25].
26 березня 1919 р. 1–летунська сотня нараховувала
15 старшин, 24 підстаршин, 69 муштрових,
6 немуштрових стрільців, разом 114. 2–га летунська
сотня: 6 старшин, 12 підстаршин, 47 муштрових і
жодного немуштрового стрільця, разом 65 чоловік.
Направча сотня: 2 старшин, 25 підстаршин,
41 муштрових, 169 немуштрових стрільців, разом
237 чоловік. Отже, вцілому в летунському відділі
нараховувалось
23
старшин,
61
підстаршин,
157 муштрових, 175 немуштрових стрільців. Загалом
416 чоловік [25, арк. 30].
31 березня 1919 р. 1–летунська сотня нараховувала
15 старшин, 24 підстаршин, 69 муштрових і лише
7 немуштрових
стрільців,
разом
115
чоловік.
2–га летунська сотня: 6 старшин, 12 підстаршин,
44 муштрових і жодного немуштрового стрільця, разом
62 чоловік. Направча сотня: 3 старшин, 27 підстаршин,
42 муштрових, 167 немуштрових стрільців, разом
239 чоловік. Отже,летунський відділ нараховував
24 старшин,
63
підстаршин,
155
муштрових,
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174 немуштрових стрільців. Загалом 416 чоловік
особового складу [25, арк. 29].
З вище поданих даних можна прослідкувати
кадрову політику військового керівництва,бачимо, що
командування 1–шої летунської сотні зменшувало
кількість
немуштрових
старшин,
тобто
малопідготовлений
(призовники),
насамперед
обслуговуючий персонал. Якщо 19 лютого 1919 р. 1–ша
летунська сотня нараховувала 38 муштрових,
43 немуштрових, то 26 березня 1919 р. таж сотня
нараховувала 69 муштрових стрільців, 6 немуштрових.
31 березня 1919 р. – 69 муштрових і 7немуштрових.
Тобто бачимо: поступово велась політика на збільшення
кількості
вишколених
стрільців
і
зменшення
невишколениних.
Командування 2–гої сотні також нарощувало
кількість вишколених стрільців, відмовившись від
непідготовлених, або проведеня їх вишколення за
певний період. Вже станом на 26, 31 березня 1919 р. тут
немуштровихвзагалі не було.
Натомість направча сотня нарощувала муштрових і
немуштровихпаралельно, причому немуштрових,як
видно вище, було набагато більше. Помітно, що
порівняно з 26 і 31 березням 1919 р. кількість
немуштровихзменшилась з 169 до 167 чоловік.
В 1–шій летунській сотні також збільшувалась
кількість старшин в проміжку від 19 лютого до
31 березня 1919 р. В 2–гій сотні кількість старшин була
сталою. Натомість кількість підстаршин в 1–шій
летунській сотні зменшилась на 1 чол. Порівняно з
19.02.1919. В 2–гій кількість підстаршин зросла.
В направчій сотні кількість старшин коливалась в
діапазоні: 4–2–3. Проте зростала кількість підстаршин.
Можемо зробити наступні висновки. На підставі
документів досліджено, що в результаті проголошення
Західно–Української Народної Республіки в цей самий
день, 13 листопада 1918 р., у розпорядженні,
опублікованому у Вістнику Державного Секретаріяту
Військових Справ вказувалось про створення в межах
ЗУНР трьох військових областей: Область Львів, котра
включала 4 округи(округ Львів – 5 повітів, округ
Перемишль – 6 повітів, округ Рава Руська – 4 повіти,
округ Самбір – 4 повіти).Область Тернопіль складала
4 округи (округ Тернопіль – 4 повіти, Золочів –
5 повітів, Чортків – 5 повітів,Бережани – 5 повітів).
Область Станиславівохоплювала також 4 округи
(округ Станиславів– 4 повіти, Стрий – 5 повітів,
Коломия –5 повітів, Чернівці – 7 повітів).
При аналізі документальних даних досліджено, що
військові
округи
очолювали
військові
окружнікоманданти. В свою чергу до окружної команди
входили: Командант, Прибічник Команданта, Референт
мобілізаційний,
інтендантський,
а) харчовий,
б) наборовий, в) оружний, г) рахунковий, д) обозний.
Санітарний, Командант Запасного Коша. Області
очолювали обласні військові команданти.
Виявлено, що 13 листопада 1918 р. Президент
Державних Секретарів Кость Левицький та Державний
секретар Військових справ отаман Вітовський видали
мобілізаційне розпорядження, що передавалось до
окружних команд повітових комісарів та громад.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Встановлено, що через вищезазначені окружні
команди проходила мобілізація осіб,придатних до
служби в летунському відділі. В розпорядженні, котре
підписав 1 грудня 1918 р. Товариш Державного
Секретара Військових Справ в. р. сотник Петро Бубела,
вказувалось, що всі зголошення до летунського відділу
окружні команди і команданти відділів мають
терміново передавати до Секретаріяту Військових
Справіз заявою особипро бажання служити в авіа
відділі.Вимагалось також заключення лікаря даного
округу або відділу, що засвідчувало придатність до
служби. Вимагалась також дописка очевидно
рекомендаційного характеру.
Виявлено, що дані військовослужбовці вносились в
відповідний формуляр встановленого зразка, де
вказувалось дата запису, ім’я, прізвище, звання в
австрійській армії, місце і дата народження,
національність, рід військ, в яких проходила служба,
цивільна і військова освіта, дата вступу до
українськихвійськ, дата іменування, вказувалось, до
якого роду військ приділявся військовослужбовець,
була також графа примітки.
Також
виявлено,
що
фахівців
механіків
запорошували з закордону. Допомагали людськими
фаховими ресурсами і надніпрянці.
Досліджено, що кадровий склад військово–
повітряних сил ЗУНР складали військовослужбовці
австро–угорської та російської армій.
Встановлено, що для особового складу характерна
багатонаціональність: осетини, росіяни, українці,
естонці, німці, хорвати; різний ступінь авіавишколу,
відповідно
і
різні
фахові
напрямки,
тобто
авіспостерігачі, пілоти, конструктори, інженери,
механіки, спеціалісти по прев’язних аеростатах, фахівці
з аерофотозйомки, дані котрих використовувались для
локалізації ворожих об’єктів, кулеметники тощо.
Звання особового складу фігурували від стрільців до
полковників. Проаналізовано на підставі документів
деякі нюанси кадрової політики командування, що
спочатку спрямовувались на залучення немуштрових
стрільців (призовники без належного вишколу) для
проведення різноманітних робіт. Проте згідно
виявлених архівних даних встановлено, що кадрова
політика в 1–шій і 2–гій авіасотні згодом поступово
спрямовувалась на збільшення кількості професійних
підготовлених військових, а кількість невишколених
командування зменшувало. В той же час, наприклад,
направча сотня кількість вишколених і невишколених
нарощувала паралельно, проте невишколені значно
переважали вишколених стрільців.
Ці нюанси кадрової політики пояснюються тим, що
командування 1–шої і 2–гої авіасотні хотіло наростити
професійних вишколених військових, готових до
воєнних дій. Натомість направча сотня, котра
працювала в тилу, потребувала здебільшого сили,
спрямованої на виконання різноманітних робіт,
непов’язаних з воєнними діями.
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На підставі архівних даних досліджено, що 1–ша
летунській сотня збільшувала кількість старшин в
проміжку від 19 лютого до 31 березня 1919 р., в 2–гій
сотні кількість старшин була сталою. Натомість
кількість підстаршин в 1–шій летунській сотні
зменшилась на 1 чол. Порівняно з 19.02.1919. В 2–гій
кількість підстаршин зросла. Виявлено, що в направчій
сотні кількість старшин коливалась в діапазоні: 4–2–3.
Проте зростала кількість підстаршин.
Отже, бачимо особовий склад небув сталий,
постійно коливався. Дані коливання диктувала ситуація
на фронті.
У подальших дослідженнях можна здійснювати
аналіз кадрового забезпечення, підготовки, кадрової
політики, інших родів зброї Галицької армії.
Додаток А
Фотографії авіаторівУкраїнської Галицької армії, що загинули
внаслідок вибуху бомби в авіаційній школі 5 лютого 1919 р.
(публікуються вперше)

Фото 1. Загиблий хорунжий Нестор (Центральний державний історичний
архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф.640, оп.1, спр.10, арк. 36, 36зв)
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Фото 2. Загиблий поручник Басан
(ЦДІАЛ України, ф.640, оп.1, спр.10, арк. 37, 37зв)

Фото 3. Загиблий полковник Губер
(ЦДІАЛ України, ф.640, оп.1, спр.10, арк. 38, 38зв)
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Фото 4.Загиблий четар Кануков
(ЦДІАЛ України, ф.640, оп.1, спр.10, арк. 39, 39зв)

Фото 5. Загиблий поручник Томенко
(ЦДІАЛ України, ф.640, оп.1, спр.10, арк. 43, 43зв)
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Додаток Б
Фото основного засновника військово–повітряних сил
Західно–Української Народної Республіки Петра Франка
(публікується вперше)

Фото 6. Сотник Петро Франко(ЦДІАЛ України, ф.640, оп.1, спр.10, арк. 45)
1 грудня 1918 р. призначений на посаду командантлетунського відділу, котру
обіймав до 26 березня 1919 р. а референтом летунства (на цій посаді він
теж з 1 грудня 1918 р.) був до 10 квітня 1919 року (Франко П. Летунський
відділ У.Г.А. / П. Франко // Літопис Червоної Калини. – 1937. – Ч. 11. – С. 9)
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Staffing in the military air force of West Ukrainian People’s Republic
in 1918–1919
The purpose of this article is a detailed analysis of staffing in the Military Air
Force of West Ukrainian People’s Republic in 1918–1919.
In the course of this article preparation, the following methods were applied:
deduction and induction methods, analysis and synthesis, extrapolation, historical–
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comparative and generalization methods. There was also applied problem–
chronological approach and the principle of historicism.
As a result of the study conducted the following main conclusions were drawn:
based on the documents examined it was found that by proclamation of West
Ukrainian People’s Republic (ZUNR) on the same day of November 13, 1918 in the
degree, published in the Bulletin of State Secretariat of Military Affairs, there was
indicated on establishment within ZUNR territory of three military regions: Lviv
region including 4 districts and 19 counties, Ternopil region including 4 districts and
19 counties, Stanyslaviv region including 4 districts and 21 counties.
It has been proved that aforesaid military districts were headed by regional
commandants.
These
regional
commandants
included
Commandant,
CommandantDevotee, Mobilization Abstractor, Quartermaster a) food, b) enrollment,
c) weapon, d) counting, e) supply and transport; ambulance responsible officer,
Reserve Unit Commandant. The regions were headed by regional commandants.
It is established that on November 13, 1918 there was issued a mobilization
order which was forwarded to the county authorities of the district commissioners and
communities.
It is found that on the next stage the mobilization of people,able–bodied for
military service in Air Forces of Galician Army, was implemented through these
district bodies.
It was studied that every consent to serve in the aviation division had to be
reported immediately by district teams and commandants to the Secretariat of
Military Affairs with all established documents. As revealed by the study these
soldiers were registered in the relevantly established record of service. Specialists–
mechanics were found out to be invited from abroad. Inhabitants of
Naddniprianshchyna also contributed with their professional human resources.
As found out by the research the staff composition of ZUNR Air Force
constituted military officers from Austro–Hungarian and Russian armies, which were
characterized by multinational factor, different degrees of aviation education and
skills and by a variety of professional areas respectively.
The grade titles of military personnel ranged from riflemen to colonels. Based on
the document there was analyzed some nuances of the command’s personnel policy,
which were initially focused on not trained riflemen attracting (recruited without
proper training) for different works conducting. However, according to the identified
historical data, it is found that the personnel policy of the 1st and 2nd aviation sotnia
started gradually focusing on increasing the number of trained professional soldiers
and thus the number of untrained personnel was reduced by the command. At the
same time, the repairing sotnia increased the number of trained and untrained
simultaneously though untrained ones dominated over trained riflemen. Military staff
composition was not stable and constantly fluctuated. These fluctuations were caused
by the situation on the front line.
Keywords: military aviation, Western Ukrainian People’s Republic,
mobilization, staffing, staffing policy.

Кирея В. В., соискатель, Институтукраиноведения им.
И. Крипякевича НАН Украины (Украина, Львов), kyreiaviktor@meta.ua
Кадровое обеспечение военно–воздушных сил Западно–
Украинской Народной Республики 1918–1919 гг.
Цель данной статьи подробно проанализировать кадровое обеспечение
военно–воздушных сил Западно–Украинской Народной Республики в 1918–
1919 гг.
При написании статьи использованы следующие методы исследования:
методы дедукции и индукции, методы анализа и синтеза, метод
экстраполяции, историко–сравнительный метод, метод обобщения. При
исследовании применен проблемно–хронологический подход и принцип
историзма. В результате проведенного исследования сделаны следующие
основные выводы: на основании документов исследовано: в результате
провозглашения ЗУНР в этот же день, 13 ноября 1918 г., в распоряжение,
опубликованном в Вестнике Государственного Секретариате Военных Дел,
указывалось о создание в пределах ЗУНР трех военных областей: Область
Львов, которая включала 4 округа, 19 уездов, Область Тернополь – 4 округа,
19 уездов, Область Станислав –4 округа, 21 уезд.
Исследовано, что военные округа возглавляли военные окружные
команданты. К окружной команде входили: Командант, Сторонник
команданта, Референтмобилизационный, интендантский, а) пищевой,
б) наборов, в) оружейный, г) счетный, д) обозный. Санитарный, Командант
Запасного Коша. Области возглавляли областные военные команданты.
Выявлено, что 13 ноября 1918 г. выдано мобилизационное предписание,
которое передавалось в окружные команды уездных комиссаров и общин.
Установлено, что со временем через данные окружные команды,
проходила мобилизация лиц, годных к службе в авиации Галицкой армии.
Доказано, что заявки к авиационному отделу окружные команды и
команданты отделов должны были срочно передавать в Секретариат
Военных Делс установленными документами. Выявлено, что данные
военнослужащие вносились в соответствующий формуляр установленного
образца. Установлено, что специалистов механиков приглашали из заграницы.
Помогали человеческими профессиональными ресурсами и наднипрянци.
Доказано, что кадровый состав военно–воздушных сил ЗУНР составляли
военнослужащие австро–венгерской и русской армий, для которых характерна
многонациональность, разная степень авиаподготовки, соответственно и
различные профессиональные направления.
Звание личного состава фигурировали от стрельцов до полковников.
Проанализированы на основании документов некоторые нюансы кадровой
политики
командования,
сначала
направлялись
на
привлечения
немуштрованных стрельцов (призывники без надлежащей подготовки) для
проведения различных работ. Однако,согласно выявленных архивных данных,
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установлено, что кадровая политика в 1–й и 2–й авиасотни впоследствии
постепенно направлялась на увеличение количества профессиональных
подготовленных военных, а количествонемуштрованных командование
уменьшало. В то же время, например,направча сотня количество
муштрованных
и
немуштрованныхнаращивала
параллельно,
однако
немуштрованныезначительно превышали муштрованных стрельцов. Личный
состав не был постоянный, постоянно колебался. Данные колебания диктовала
ситуация на фронте.
Ключевые слова: военно–воздушные силы, Западно–Украинская Народная
Республика, мобилизация, кадровое обеспечение, кадровая политика.
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КУЛЬТУРНО–ВИХОВНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ
ПОЛЬСЬКИХ ПАРАМІЛІТАРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВОЛИНІ
У 1921–1939 РР.
Розглянуто культурно–виховну роботу польських парамілітарних
організацій на Волині у 1921–1939 рр., зокрема, досліджено внесок польських
парамілітарних організацій у культурно–виховному житті Волині у 1921–
1939 рр.
Мета дослідження – проаналізувати здобутки польських парамілітарних
організацій у культурно–освітньому житті на Волині у 1921–1939 рр.
В культурно–виховній роботі польських парамілітарних організацій на
Волині у 1921–1939 рр. великою проблемою була неграмотність, невміння
читати та писати родин осадників та місцевого населення. Територія
“східних кресів” ще за царського режиму була такою занедбаною у
культурному плані, що не було сучасних поштових станцій, тільки у містах
знаходились пошти, а село взагалі не виписувало газет, за винятком повісток,
як, наприклад, повістка у суд, лист з Америки і т.д. Та й отримували листи із
запізненням, через довгу дорогу, що проходила через місцеві гміни та солтисів.
Ключові слова: Союз Осадників, Стрілецький союз,культурно–виховна
робота, Друга Річ Посполита, стрілецький клуб, Народний будинок, вечорниці.

Після підписання Ризького мирного договору в
1921 р. до новоутвореної Другої Речі Посполитої
відійшли західноукраїнські землі по лінії Керзона. Саме
на цей час припадало утворення на території
Волинського
воєводства
перших
польських
парамілітарних організацій, головними цілями, яких
була військово–фізична, економічна, господарська та
культурно–виховна діяльність.
Історіографія
проблеми
культурно–виховної
діяльності польських парамілітарних організацій на
Волині у вітчизняних так і польських істориків майже
відсутня. По–суті даного питання частково торкалися в
своїх роботах польські дослідники. Яскравими
представниками
польської
історіографії
є
–
Я.Стовбняк–Смогоржевська [25], А. Закревська [26].
Великим досягненням польських парамілітарних
організацій на Волині була культурна та суспільна
робота, яка ставила за мету виховання освіченої
людини. Вона втілювалася через створення бібліотек,
читалень, клубів, організацію лекцій та зібрань,
проведення
різноманітних
екскурсій,
з’їздів,
конференцій, виступів, театральних вистав і п’єс,
кінематографічних показів, концертів. Неабияку роль
при цьому відігравала наявність власного друкованого
часопису, публікація різноманітних інформаційних
матеріалів, які стосувалися союзних та суспільних
справ [3, арк. 68].
Польські парамілітарні організації робили все для
того, аби кожний відділ, округ, область мали власний
культурний центр, клуб, бібліотеку з читальнею, а
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

також по можливості аматорську сцену, оркестр та хор.
Саме таким чином, вони намагалися “пристрастити”
населення
до
культурно–ціннісних
орієнтирів.
Важливим чинником, який координував би культурно–
просвітницьку роботу, був власний культурний центр.
У Союзу Осадників – це був Народний Дім, у
Стрілецького Союзу – клуб [26, s. 37].
Саме на території клубу Стрілецького Союзу
цементувалося життя кожного члена організації. Тут
кожен міг знайти роботу, яка відповідала б його
здібностям чи потребам. В аматорських колективах
вчили правильно читати, навчали театральній
майстерності, співам, щоб кожен присутній міг
задовольнити свої культурні потреби. Через мережу
клубів Союз підкреслював свою культурну діяльність,
що втілювалася через суспільно–виховний характер [1,
арк. 86; 22, s. 36].
Від початку існування Стрілецького Союзу побудова
клубів стала пріоритетним завданням. І хоча справа з
організацією цих культурних установ ніби зрушила з
місця, однак проблему з їх розміщенням було вирішити
набагато складніше. На кінець 20–х рр. ХХ ст. проблема
приміщень для клубів Стрілецького Союзу частково
вирішилася. Станом на 1935 р. Союз у своєму
розпорядженні мав 7866 клубів. Половина округів та
підокругів у 1931–1937 рр. характеризувалася
стабільним зростанням кількості цих культурних
закладів. Найбільша динаміка росту проглядалася в
таких округах, як “Варшава”, “Познань”, “Перемишль”
та підокруг “Тернопіль”. Для порівняння, в окрузі
(підокрузі) “Луцьк” з 1931 по 1937 рр. кількісне
зростання клубів складало: 1931–32 рр. – 111, 1932–
33 рр. – 130, 1936–37 рр. – 236 [15, арк. 16]. У підокрузі
“Тернопіль” відповідно 340, 434 та 547. Станом на
1 липня 1938 р. стрілецьких будинків у Луцьку було:
закінчених 13; у процесі будівництва перебувало 20. У
підокрузі “Тернопіль”: закінчених – 14 та у будівництві
перебували – 13 [25, s. 135].
Коли в Стрілецькому Союзі культурно–освітнім
закладом був клуб, у їхніх “колег” осадників таку роль
відіграв Народний будинок. Для розбудови Народних
будинків Союзом Осадників було утворено Товариство
Народного Дому. До його прерогатив входило сплата
членських внесків членів Товариства на будівництво
Народних будинків та участь останніх безпосередньо в
самих будівельних роботах.
Найбільший успіх в організації Народних Будинків
мала Волинь. Їх тут нараховувалось 46. Найбільш
біднішим на ці культурні заклади було Віленське
воєводство, яке мало всього 3 Народних Будинки.
Допомога, виділена через Головне Управління Союзу
Осадників з Освітнього Фонду для всіх 72 Народних
Будинків, становила 234586 зл., що складало близько
10% вартості коштів будівництва. Один Народний
Будинок припадав на 120–125 родин осадників [20,
s. 59].
У 1938 році повітовий Союз Осадників заклав
початок будівництво Народних Будинків у таких
відділах, як Хорів, Тайкури, Стрільце – Велике,
Понятівка та Ляхів – Подчапки [4, арк. 92]. Головною
перешкодою в побудові Народних Будинків у
зазначених місцях став брак коштів від держави.
Актуальною стала проблема будівництва повітової
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осадницької бурси у Здолбунові, у зв’язку з проектом
перебудови Професійно–технічної школи [5, арк. 47].
Одним з основних завдань роботи Стрілецького
клубу було залучення молодого покоління до
культурно–освітньої та виховної роботи. Клубні заходи
стрілецької молоді не були строго регламентовані за
віковими групами. Натомість, чітко регламентувалися
напрямки освітньої і виховної діяльності. Умовно їх
можна поділити на декілька складових: ігровий напрям
(колективні ігри – спортивні або інтелектуальні,
конкурси, турніри), освітній (читання книг, вечори
запитань та відповідей, дискусій на обрану тематику),
просвітній (розмови, бесіди, звіти, інформаційні поради,
читання листів, прослуховування радіо тощо),
редакторсько–видавничий
(редагування
власного
часопису), дозвілля (співи, театральні вистави,
інсценізації, вечорниці, екскурсії, збори на свіжому
повітрі) [4, арк. 18].
Велику надію у культурній роботі Стрілецький клуб
покладав на радіо. Для цього Стрілецький Союз у своїй
культурно–освітній та виховній діяльності наполягав,
аби кожен клуб мав радіоприймач. Ця справа мала дуже
важливе значення для сільських та маломістечкових
відділів, які були відірвані від великих міст [6, арк. 4].
Станом на 1931–1935 рр. у Луцькому окрузі таких
апаратів нараховувалось: 1931–1932 – 10; 1932–1933 –
14; 1933–1934 – 8; 1934–1935 – 16. У підокрузі
Тернопіль відповідно: 4; 17; “–”; 35 [2, арк. 4].
Не останню роль у житті стрілецької громади
відігравали бесіди. Тематика бесід була присвячена
переважно суспільним проблемам не тільки кожного
відділу, але й загальнодержавним. У них стрільці
обговорювали можливість та засоби співпраці з
місцевою владою; найважливіші санітарні приписи та
розпорядження, господарські проблеми даного відділу
та можливості їх вирішення; закони та розпорядження
для землевласників (наприклад, закон про охорону
природи – рослин та тварин); надання першої медичної
допомоги; організації курсів вчителів; санітарно–
гігієнічних норм; експорт і імпорт тощо. Тобто,
головним чином бесіди були присвячені господарським,
економічним, медичним проблемам [24, s. 141].
Іншою формою занять, яка спонукала стрільців до
самовдосконалення, було заохочення їх до читання
листів та періодичних видань. Відбувалось це через
переказ на зібраннях клубу звітів з газет та журналів.
Переказ відомостей з газет у формі газетних звітів мало,
перш за все, зацікавити слухачів читати газети та вміти
їх переказу, удосконалити в них здібності до
відтворення текстового матеріалу. Найпростішим
методом переказування відомостей було складання
звіту через одного стрільця – відповідача, або кілька
таких відповідачів. Тематично звіти охоплювали
політичні новини з Польщі та з–за закордону,
організаційні повідомлення, освітні, господарські,
земельні та промислові справи, військова тематика,
технічний напрям, спортивна інформація, різноманітні
новини, хронічки подій та гумор [7, арк. 44].
Однією
із
форм
культурно–просвітницького
напрямку роботи Стрілецького Союзу було читання
книг. Така практика у роботі Стрілецьких клубів була
запроваджена наприкінці 20–х рр. Її метою було, перш
за все, навчити людину добре читати та розуміти
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прочитане, показати вагу книги, як найважливішого
джерела мудрості, привити пізнання життя через
читання книг, її ваги, як найважливішого джерела
інформації та скарбниці польської культури [23, s. 102].
Читали, за звичай, тижневики та місячники. Часто
зупинялися на земельній тематиці, рубриці “Поради
жінкам”, осадницькі та католицькі листи. Щоденні
випуски газет були рідкістю, найчастіше ними
користувалися у клубах або купували їх при виїзді до
сусідніх міст чи містечок. Майже вся література у
будинках осадників зводилась до класики: трилогій
Сінкевича, книг Пруса чи Крашевського, придатних
тільки для дитячого читання. Інші тематичні книги
можна було взяти у бібліотеці, що знаходились
переважно у Народних Будинках і клубах, або з
бібліотек при найближчих школах. Читання книг, часто
відбувалось в голос у родинному колі під час зимових
вечорів, коли час йшов повільно. Читали при слабому
світлі керосинової лампи. В період кризових років
(1929–1933 рр.) видатки на книги та періодичні видання
займало одне з останніх місць у бюджеті
парамілітарних організацій [21, s. 107].
Кількість бібліотек і книг у Луцькому окрузі
Стрілецького Союзу станом на 1937 р. становило: при
клубах – 311, постійних бібліотек – 49, непостійних –
35; кількість книг – 11038; кількість книг на один клуб –
35. Відповідно у підокрузі Тернопіль: 600, 92, 87, 10400,
17.
Власна бібліотека Стрілецького Союзу у Любомирці
у 1937 р. мала 116 книг. Це були підручники КФВВП,
Юнацька Школа, Стрілецький співник, Інструкція
Орлят, тижневик “Стрілець” у кількості 70 шт. та афіша
про спортивні змагання – 23 шт. [9, арк. 25].
Важливим
засобом
інформативного
та
пропагандистського характеру, а також формою
дозвілля було кіно. Польські парамілітарні організації
мали у своєму розпорядженні власні кінематографічні
переносні студії. Так, головне управління Стрілецького
Союзу спільно з ВісловомКоссоваковим отримало
дозвіл на показ кінематографічних фільмів на власній
переносній
електростанції,
яку
надала
Ліга
протипожежної та газової атаки. Показ фільмів
здійснювався переважно у малих містечках, а
Стрілецький Союз отримав пільги на прокат
кінострічок, плативши малий податок з продажу квитків
[8, арк. 107]. Цінова політика на сеанс різнилася в
залежності від того, чи бажаючий входив до
Стрілецького Союзу, чи ні. Так, ціна одного місця на
сеанс кіно станом на 1936 р. для представників Союзу
була наступною: І ряд – 50 грошів, ІІ – 40, ІІІ – 30. для
всіх інших вона складала: І ряд – 1 злот, ІІ – 70 грошів,
ІІІ – 50 грошів [10, арк. 40зв].
Крім Стрілецького Союзу, свій власний кінотеатр
мала Ліга протипожежної та газової атаки, який
знаходився у Корці. В період з 1934 по 1937 рр. тут
було показано більше ста фільмів. Саме завдяки цьому
кінотеатру, волинський глядач міг насолоджуватися
такими фільмами, як “Париж у вогні”, “Московська
ніч”, “Нові пригоди Тарзана” [11, арк. 42].
Серед колективів клубів для культурного життя
Стрілецького Союзу, велику роль, відводилося так
званим, артистичним групам. До них варто віднести
хори, оркестри, музичні та театральні колективи.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Вокальний напрям роботи був одним з основних у
діяльності Стрілецьких клубів. Велику популярність
мали солдатські та народні пісні. Особливу групу
становили патріотичні пісні, які підіймали настрій під
час народних свят. Пісня завжди розпочинала та
закінчувала заняття в клубах, була елементом радості та
хорошої атмосфери закладу. Стрілецький Союз дбав,
аби на першому місці стояли пісні легіонерів, стрільців
та народні [26, s. 93].
Союз дбав про те, аби спів був важливим чинником
виховання, який поглиблював культурний рівень
особистості та виховував серед стрільців риси патріота
– солдата. Майже в кожному культурно–освітньому
відділі та клубі був власний хоровий колектив. До
найбільш значимих та відомих хорів Стрілецького
Союзу можна було віднести хор з Тернополя.
Вокальний колектив Стрілецького Союзу у Тернополі
був утворений в другій половині 1935 р. Після двох
років існування він складався з 32 співаків, які за
16 місяців роботи провели 165 зустрічей та 21 виступ
[17, арк. 7].
Враховуючи велике значення пісні у житті комітету
фізичного виховання та військової підготовки та
Стрілецького Союзу, у 1937 році Союз організував
співочий конкурс. Усі відділи КФВВП та Стрілецького
Союзу мали представити на конкурс наступні пісні:
“JoszczePolska”,
“PowszaBrygada”,
“NaprzódDruż
Strelecka”, “MedlitwaStrelecka”. Ці пісні виконувались
на один голос. Крім цього, необхідно було виконати три
народні та дві довільні пісні на два голоси та розказати
вірш [9, арк. 31].
Союз Осадників, влаштовуючи вокальні зібрання
молоді, іноді їх поєднував зі спортивними змаганнями.
Так, з’їзд осадницької молоді у Рівному 16–17 травня
1931 р. складався з пісень, музики, огляду спортивних
досягнень. На святі було багато присутніх з числа
студентів Кременецького ліцею, осадницької молоді
Рівного та передмістя. Під час святкування відбувалася
посвята прапора Союзу Осадників у Рівненському та
Костопільському повітах. Проживали учасники у
новоствореному закладі Інтернаті Союзу Осадників у м.
Рівне. Програма заходу включала в себе ранню літургію
у Парафіяльному костьолі Рівного з посвятою прапора
Союзу Осадників, парад учасників, сніданок для дітей,
показ фільму “Вогняні серця” у рівненському кінотеатрі
“Емпайр”, обід. По обіді відбулося відкриття
культурно–освітньої частини програми, де були
представлені вистави учасників святкувань та
народного молодіжного фестивалю. Це дійство
відбувалося у п’яти павільйонах рівненського ринку.
Завершенням свята були спортивні змагання [11,
арк. 30].
Іншою формою артистичних занять, поєднаних з
наукою співу, були інсценізація, читання та хоральна
декламація. Серед них, найбільшу популярність мали
вистави, виключно з повісті і новел, які проходили у
формі театрального дійства. Драматизація становила
театральне опрацювання якоїсь однієї частини, або
цілого твору (повісті, новели, прислів’я, загадки).
Репертуар стрілецьких театральних вистав був дуже
різноманітним: від веселої комедії власного авторства,
до
важких
знаних
класиків
А.
Міцкевича,
Ю. Словацького, С. Висп’янського та інших [19, s. 28].
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Театральні вистави, які продукували польські
парамілітарні організації, проводилися як польською,
так і українською мовами. Так, 27 лютого 1938 р. у залі
початкової школи села Дермань, Здолбунівського
повіту Союзом Харцерів було проведено виставу
“Пригоди мельника” на польській мові. По закінченню
вистави, дозвільну програму продовжили танці. Такі
заходи дозволяли не лише провадити полонізацію серед
місцевого населення, а й приносили навіть прибутки.
Наприклад, за вечір вистави і танців Союз Харцерів
заробив 83 злотих і 83 грошей [12, арк. 33].
Окрім
проведення
польськомовних
вистав,
парамілітарні організації проводили театральні дійства і
на українській мові. Так, Союз Військових Інвалідів у
селі Яновка, гміниГоща, провів виставу – комедію у
4 актах Яна Тобілевича “Сто тисяч” українською мовою
[13, арк. 109].
Союз Осадників Луцького повіту у 1939 р. отримав
дозвіл від Міністерства Внутрішніх Справ на проведення
вистав по всій території Волинського воєводства. Цей театр
під керівництвом артиста Романа Піотровського ставив
різного жанру постановки – від драми та комедії, до фарсу.
Завданням цього драматичного колективу була пропаганда
польської культури в містечках та осадах, до яких не
приїздив волинський театр, а також противага впливу
російських театрів, що переважно діяли у невеликих
населених пунктах [14, арк. 102].
Клубні зібрання членів Стрілецького Союзу також
відгравали далеко не останню роль у культурній
політиці організації. Вони дозволяли не лише зібратися
на будь–яку дозвільну програму, а й відігравали
об’єднуючий фактор серед стрільців, показували
цілісність
Союзу.
Такі
зібрання
називалися
стрілецькими або клубними вечорницями. Вони носили
урочистий характер, охоплювали велику кількість
стрілецьких родин, знайомих та навіть у сіх мешканців
села чи містечка [18, s. 114].
Нерідко
вечорниці
присвячувалися
окремій
тематиці. Наприклад, стрільці на вечорницях
святкували Свято лісу, День матері, державні свята
(3 травня, 11 листопада), річниці народних повстань та
великих битв (наприклад, Грюнвальдську битву), смерті
великих польських королів, військових, поетів,
артистів, композиторів та науковців [16, арк. 2].
Отже, великою проблемою для налагодження
культурно–освітнього життя осадників було те, що вони
були ворожо прийняті місцевим населенням, вважаючи
їх, як загарбників їхніх земель. Осадники були в
тяжкому економічному становищі, не враховуючи їх
роботу на землі, вони всі кошти інвестували у розвиток
своїх господарств, відвівши культурно–освітньому
розвитку та самоуправлінській функцій другорядну
роль.
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Cultural and educational direction of Polish paramilitary
organizations in Volyn in the 1921–1939years
The article is devoted to cultural and educational work of Polish paramilitary
organizations in Volyn in 1921–1939 years. In particular, investigated the
contribution of Polish paramilitary organizations in the cultural and educational life
of Volyn in the 1921–1939 years.
The aim – to analyze the achievements of Polish paramilitary organizations in
the cultural and educational life in Volyn in the 1921–1939 years.
In the cultural and educational work of Polish paramilitary organizations in
Volyn in 1921–1939 years. Was a big problem illiteracy, inability to read and write
colonists families and the local community. Territory “Kresy” during the tsarist
regime was so neglected in cultural terms, there was no modern postal stations were
only in the cities–mail, and the village is not subscribed to newspapers, except
subpoenas, such as a summons to court, a letter of America etc. And the letters
received late, due to the long road that runs through the local commune and Soltis.
Keywords: Union Colonists, Shooting Union, cultural and educational work, the
Second Commonwealth, shooting club, the People’s House, evenings.

Синяк С. Л., преподаватель кафедры всемирной истории, Ровенский
государственный гуманитарный университет (Украина, Ровно),
ssyniak@mail.ru
Культурно–воспитательное направление работы польских
парамилитарных организаций на Волыни в 1921–1939 гг.
Рассмотрена
культурно–воспитательная
работа
польских
парамилитарных организаций на Волыни в 1921–1939 гг., в частности,
исследовано вклад польских парамилитарных организаций в культурно–
воспитательной жизни Волыни в 1921–1939 гг.
Цель исследования – проанализировать достижения польских
парамилитарных организаций в культурно–образовательной жизни на Волыни
в 1921–1939 гг.
В культурно–воспитательной работе польских парамилитарных
организаций на Волыни в 1921–1939 гг. большой проблемой была
неграмотность, неумение читать и писать семей осадников и местного
населения. Территория “восточных областей” еще при царском режиме была
такой запущенной в культурном плане, что не было современных почтовых
станций, только в городах находились почты, а село вообще не выписывало
газет, за исключением повесток, как, например, повестка в суд, письмо с
Америки и т.д. И получали письма с опозданием, через долгий путь,
проходившей через местные гмины и солтисов.
Ключевые слова: Союз Осадников, Стрелецкий союз, культурно–
воспитательная работа, Вторая Речь Посполитая, стрелковый клуб,
Народный дом, вечеринки.
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ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
“ТОВАРИСТВА ІМ. М. КАЧКОВСЬКОГО”
В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Досліджується
економічна
діяльність
культурно–просвітнього
“Товариства ім. М. Качковського” у Східній Галичині упродовж окресленого
періоду. Діяльність інституцій розвивалася у складних умовах національно–
культурного життя українців. “Товариство ім. М. Качковського” належало до
москвофільського спрямування, мало на меті поширення освіти і знань серед
широкого загалу. Висвітлено процес москвофільської кооперації в Східній
Галичині. “Товариства ім. М. Качковського” заснувало низку економічних
інституцій, тісно співпрацювало з іншими москвофільськими організаціями.
Показано розвиток економічної діяльності товариства в міжвоєнний період.
Доведено вплив інституції на суспільно–політичне життя галицьких українців.
Ключові слова: Східна Галичина, “Товариство ім. М. Качковського”,
економічна діяльність, москвофільство, кооперація.
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Досліджувана тема є актуальною, оскільки дає змогу
дослідити економічну діяльність москвофілів крізь
призму діяльності “Товариства ім. М. Качковського” в
Східній Галичині.
Мета статті – дослідити економічну діяльність
“Товариства ім. М. Качковського” в досліджуваний
період.
Аналіз вивчення проблеми показав, що для
досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі
завдання: проаналізувати передумови інституційного
відновлення москвофільської течії у Східній Галичині;
дослідити
структурні
складові
інституалізації
організації
економічної
праці
товариства
і
охарактеризувати основні етапи його діяльності в
міжвоєнний період; простежити загальні тенденції й
особливості розвитку сфери економічної діяльності
“Товариства ім. М. Качковського” та його вплив на
культурно–просвітнє життя Східної Галичини.
Об’єктом дослідження є культурні, просвітні
процеси міжвоєнного періоду в контексті досліджуваної
проблематики.
Предмет дослідження – основні тенденції
економічної
діяльності
“Товариства
ім.
М. Качковського” в культурно–просвітньому житті
Східній Галичині окресленого періоду.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період
з 1919 р., коли було фактично відновлено діяльність
“Товариства ім. М. Качковського” – до початку Другої
світової війни (1939 р.).
досліджуваної
проблеми
Певні
аспекти
проаналізовано
дослідниками. Організаційну
та
інструкторсько–ревізійна діяльність в кооперативному
житті Східної Галичини міжвоєнного періоду
аналізував Я. Грабов [1]. Історик А. Гаврилко дослідив
питання ревізії москвофільських кооперативів у Другій
Речі Посполитій [2].
Сучасний львівський дослідник З. Струк вивчав
організацію
української
кооперації
на
західноукраїнських землях у міжвоєнний період [3].
Безпосередньою джерельною базою роботи є
сукупність документів і матеріалів державних архівів
України. Основна маса архівних матеріалів, які
стосуються досліджуваної проблеми знаходиться у
фондах Центрального державного історичного архіву
України в м. Львові, ф.182 “Товариство ім.
М. Качковського, м. Львів. 1876–1939 рр.” [4–5].
Незначна кількість архівних матеріалів зберігається
у Державному архіві Тернопільської області – фонд 231
“Тернопільське повітове староство” [6].
Значну цінність представляють також матеріали
наукової
бібліотеки
Львівського
національного
університету ім. І. Франка, бібліотеки Інституту
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
(м. Львів),
Тернопільської
обласної
наукової
універсальної бібліотеки.
Певна
частина
інформації,
що
стосується
досліджуваної проблеми, подана в міжвоєнних
українських періодичних виданнях: “На рубежћ” [7],
“Рассвћтъ” [8], “Громадський Голос” [9], “Нова Зоря”
[10], “Свобода” [11], “Діло” [12], “Русскій Голос” [13],
“Воля Народа” [14] та інших.
Основним напрямком економічної діяльності
“Товариства ім. М. Качковського” в міжвоєнний період
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

була пропаганда кооперації серед широкого загалу
Східної Галичини. Даний напрям роботи інституція
здійснювала паралельно з іншим москвофільським
економічним товариством “Русский ревізійний союз”.
Останній у 1920 р. нараховував у своєму складі
139 кооперативів [1, c. 8].
Діяльність
кооперативів,
організованих
“Товариством ім. М. Качковського” не обмежувалася
лише господарськими завданнями, їх метою також було
соціально–культурне виховання широкого загалу. Один
із лідерів товариства А. Гаврилко перерахував кілька
засад
кооперації:
солідарність,
жертовність,
всесторонність,
самодопомога,
масова
праця,
стриманість, ощадливість, еволюційність, незалежність
[2, c. 5].
Члени товариства організовували спеціальні “русскі
кооперативні курси заочного навчання”, які періодично
організовувалися у таких містах Східної Галичини, як:
Львів, Городок, Броди, Бучач, Золочів, Жовква,
Тернопіль, Стрий, Перемишль та інші [3, с. 23]. Під час
навчання слухачів курсів навчали: політичну
економією, теорію і практику кооперації, а також
історією кооперативного руху [3, с. 37].
Загалом лише упродовж 1926–1931 рр. “Товариство
ім. М. Качковського” спільно із “Ревізійним союзом
руських кооперативів”, підготувало близько тисячі
сільських кооператорів [4, арк. 19–20].
Окрім звичайних кооперативних курсів, які
організовувала інституція, можна виділити і особливі
ревізійно–інструкторські курси, які проводилися
упродовж 15 травня – 30 червня 1929 р. Це курс
прослухало 22 осіб з вищою або середньою освітою.
Курсанти розприділялися на три групи, з яких готували
спеціалістів трьох категорій: для кредитних і споживчих
кооперативів, а також “для контори Ревізійного союзу
руської кооперації” [5, арк. 45].
Москвофільська
кооперація
в
кількісному
відношенні програвала народовській, але в якісному –
давала значніші результати. Ворожнеча що існувала між
обома коопераціями відображалася на сторінках
галицької преси. У 1927 р. газета “Воля Народу”
закидала “Ревізійному союзу руських кооперативів”, що
він “… розбиває єдність кооперації, розбиває українські
маси на ворожі табори” [3, с. 57].
Товариство, спільно з іншими москвофільськими
установами, вело активну економічну роботу в Східній
Галичині. Її суть полягала у наданні членам–землеробам
фахових порад через свого агронома Г. Мальца. За його
ініціативи було відновлене так зване “Бюро
посередництва”, яке допомагало селянам придбати
сільськогосподарське насіння та мінеральні добрива
[10, с. 4].
Центральний
виділ
“Товариства
ім.
М. Качковського” постійно здійснював робота для
покращення економічних знань широкого загалу.
Агрономічний відділ інституції упродовж другої
половини 1920–х рр. організував 16 гуртків і провів
спеціальні курси по агрономії, садівництву та
ветеринарії [12, с. 3].
Навесні 1930 р. в окремих селах Жовківського,
Равського, Жидачівського, Перемишлянського та
Золочівського повітів було організовано так звані
“конкурсні кружки” під керівництвом Г. Мальца. Мета
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таких заходів полягала у навчанні сільської молоді
ефективних способів ведення сільського господарства.
Упродовж травня – червня поточного року було
організовано ряд сільськогосподарських курсів.
Наприклад, з 19 по 22 травня проходили трьохденні
садівничо–городні курси садівничо–огородні в таких
селах, як: Журавні та Поморяни. Їх відвідало відповідно
22 та 29 слухачів [3, с. 69].
Упродовж 30 травня – 9 червня 1932 р. правлінням
товариства були організовані десятиденні ветеринарні
курси в м. Раві Руській. Їх відвідувало 15 слухачів. Усі
вони після успішно складених випускних іспитів
отримали “спеціальні сертифікати скотоводів”. З 10 по
20 червня 1933 р. в м. Сяноці проходили аналогічні
ветеринарні курси за участі 9 відвідувачів. Під час
навчання, їх слухачі окрім ветеринарії навчалися також
раціональній вигодівлі худоби, а також “будівництву
хлівів, догляді за добривами” [2, с. 11].
29 червня 1932 р. Центральний виділ “Товариства ім.
М. Качковського” спільно з “Ревізійним союзом руської
кооперації” скликали культурно–економічний з’їзд у м.
Львові. В ньому брали участь 241 член–делегат (в тому
числі 150 селян). Деякі з них, пройшли пішки понад
75 км., щоб прибути до назначеного місця. Даний факт,
на думку організаторів, “підтверджує наявність
народного духу і кооперативної ідеї” [4, арк. 25зв].
Важливим питанням, яке обговорювалося на з’їзді, була
економічна співпраця “руських” організацій з
“неруськими” (народовськими). К. Ганасевич говорив
про спробу налагодження діяльності товариства із
“Маслосоюзом”. Однак, на практиці вона виявилася
неможливою
через
політичну
заангажованість
“Товариства ім. М. Качковського” [4, арк. 41].
У 1934 р. Центральним виділом інституції було
організовано
трьохденні
безкоштовні
курси
садівництва, городництва та бджільництва. Їх проводив
інженер–агроном
та
спеціаліст–садовод.
Вони
проходили в таких населених пунктах, як: с. Журавни
(19–21 травня), с. Поморяни (22–24 травня) [10, с. 5].
У 1937 р. в с. Яблониця Польська були проведені
жіночі господарські курси, які відвідувало 27 заміжніх
жінок віком 17–30 років, а також дві п’ятнадцятирічні
дівчини. Предмети, які викладалися на цих курсах,
значно відрізнялися від звичайно практикованих, але це
також було своєрідним внеском у піднесення
господарського
рівня
широкого
загалу.
Тут
викладалося: приготування їжі, прийом гостей,
заготівля продуктів та багато іншого. Окрім того,
читалися лекції з бджільництва, птахівництва та
городництва [3, c. 92].
Останні передвоєнні курси відбувалися упродовж
21 січня – 21 березня 1939 р. Їх програма передбачала
лекції з хорового співу, дирегентури, організації
читалень та народних театрів. На ці предмети
виділялося по шістнадцять годин на тиждень. Курси
вели члени місцевих читалень “Товариства ім.
М. Качковського” [4, арк. 46].
Отже, економічна діяльність “Товариства ім.
М. Качковського” справила значний вплив на
культурно–просвітнє життя Східної Галичини у
міжвоєнний
період.
Його
діяльність
сприяла
поширенню економічної грамотності серед широкого
загалу.
Інституція
намагалася
поширити
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москвофільську ідеологію серед населення Східної
Галичини.
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Economic activity “Association named after M. Kachkovsky” in
Eastern Galicia in the interwar period
We study the economic activities of cultural and educational “Association
named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia during the framed period of time.
Functioning of developed in difficult conditions of national Ukrainian cultural life.
“Association named after M. Kachkovsky” belonged to the Russophile orientation,
was intended to spread education and awareness among the general public of
population. The process Russophile cooperation in Eastern Galicia. “Association
named after M. Kachkovsky” established a number of economic institutions closely
with other organizations Russophile. The development of economic activity in the
interwar period. The influence of Association in social and political life of Galician
Ukrainian.
Keywords: Eastern Galicia, “Association named after M. Kachkovsky”,
economic activities, moskwofilst, cooperation.
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Экономическая деятельность “Общества им. М. Качковского” в
Восточной Галиции в межвоенный период
Исследуется экономическая деятельность культурно–просветительного
“Общества им. М. Качковского” в Восточной Галиции в течение очерченного
периода. Деятельность институции развивалась в сложных условиях
национально–культурной жизни украинцев. “Общество им. М. Качковского”
принадлежало к москвофильскому направлению, имело целью распространения
образования и знаний среди широкой общественности. Освещен процесс
москвофильской кооперации в Восточной Галиции. “Общество им.
М. Качковского” учредило ряд экономических институций, тесно сотрудничало
с другими москвофильскими организациями. Показано развитие экономической
деятельности общества в межвоенный период. Доказано влияние институции
на общественно–политическую жизнь галицких украинцев.
Ключевые слова: Восточная Галиция, “Общество им. М. Качковского”,
экономическая деятельность, москвофильство, кооперация.
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ПРОВЕДЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ РАДЯНСЬКОЮ
АДМІНІСТРАЦІЄЮ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН
На основі невідомих і маловідомих документів та матеріалів
розглядаються хід, масштаби та форми проведення перших мобілізаційних
кампаній. Розкриті заходи та ставлення українських націоналістів щодо
мобілізаційних кампаній. З’ясовано, що попри потребу поповнення рядів
збройних сил, вони мали на меті підірвати притік людського ресурсу у лави
ОУН і УПА. Доведено, що повноцінно протистояти потужній репресивно–
каральній та ідеологічній машині українській визвольний рух не міг, проте
діяльність українського визвольного руху стала серйозною перепоною у
мобілізаційній кампанії.
Ключові слова: мобілізація, український визвольний рух, Карпатський край.

Упродовж останніх років історична наука в Україні
збагатилася значною кількістю різноаспектних і
об’єктивних досліджень українського визвольного руху
1940–1950–х рр. Проте дана проблематика й надалі не
знаходить
однозначної
оцінки.
Більше
того,
продовжують з’являтися праці, в яких діяльність ОУН і
УПА висвітлюється з позицій колишньої офіційної
радянської історичної науки. Саме тому виникає
необхідність
вивчення
специфіки
національно–
визвольної боротьби українського народу 1940–1950–х
рр. на основі аналізу документально підтверджених
фактів, а не зміфологізованих суджень. При цьому
постає завдання осмислення не лише особливостей
організації та діяльності визвольного руху, а й
механізмів і засобів (у тому числі спеціальних)
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

боротьби радянських спецорганів з українським
підпіллям.
Доцільно зауважити: дослідники приділили значну
увагу боротьбі радянського карально–репресивного
апарату проти ОУН і УПА. У цьому контексті слід
відзначити праці І. Біласа, Д. Вєдєнєєва та
Г. Биструхіна, А. Кентія, Ю. Киричука, В. Сергійчука та
інших [1; 2; 11; 12; 18].
Проте окремого дослідження, яке б розкривало хід
та особливості мобілізації у Карпатському краї ОУН,
що охоплював колишні Дрогобицьку, Закарпатську,
Станіславську, Чернівецьку області УРСР, нема.
Одразу ж після приходу радянської адміністрації на
терени Карпатського краю ОУН розпочалася примусова
мобілізація до Червоної армії (поповнити лави
радянського війська мали чоловіки 1908 – 1926 рр.
народження, хоча нижня межа опускалася і до
1894 р.н.), завданням якої було не лише заповнити
військові підрозділи на фронті, але й до певної міри
підірвати живі сили підпілля (позбавити людської і
соціальної бази), джерела поповнення кадрів.
Безумовно, відповідно налагоджена роз’яснювально–
пропагандистська робота ОУН і УПА давалася взнаки,
значна частина призовників вливалися у ряди
українського визвольного руху, окремі, ухиляючись,
переховувалися самостійно. Українські націоналістичні
формування намагалися за будь–яку ціну зірвати
мобілізаційні кампанії. Самі радянські органи
відзначали
активізацію
націоналістів
під
час
мобілізаційних заходів. Основними заходами, окрім
пропаганди, було використання обстрілів колон
призовників, які направлялися на пересильні пункти або
до райвоєнкоматів, погрози сім’ям тих, хто з’явився на
призив, збройний опір працівникам райвоєнкоматів і
районного партактиву, які проводили роботу в селах [3,
арк. 25]. Радянські документи рясніють масивом описів
антимобілізаційної кампанії: “...по окремих сільрадах
військовозобов’язані після оповіщення не з’являються
чи на шляху слідування розбігаються, завдяки діям
ворожих елементів і різноманітних груп, які направлені
на зрив мобілізації” [10, арк. 13; 8, арк. 2]. Так,
18 серпня Солотвинським райвоєнкоматом було
направлено в м. Станіслав групу призовників
численністю 150 осіб у супроводі начальника
3–ї частини райвоєнкомату та 5 бійців ВБ. На шляху
слідування у районі села Журоки Солотвинського
району на них напала озброєна група, відкривши вогонь
із автоматів і гвинтівок. Всі призвані у ЧА розбіглися.
Капітан і два бійці ВБ вернулись в райвоєнкомат, а три
бійці пропали безвісті [18, с. 187].
Загалом мобілізація в ЧА відбувалася досить
повільно, населення противилося та не бажало служити.
На 19 травня 1944 р. у семи районах Станіславської
області
(Городенківський,
Гвоздецький,
Заболотівський, Коломийський, Снятинський, частково
Коршівський, Чорнолицький), де працювали призивні
комісії, підлягало явці 35 532 особи (із них 4 301
поляків), до призивних пунктів з’явилося 31 118 осіб
(4 091 поляків). Таким чином, із осіб, які підлягали
призиву, не з’явилося 4 414 осіб (210 поляків) [3,
арк. 26]. Із 31 118 осіб, що з’явилися на призив,
заброньованими організаціями і установами виявилося
4 275 осіб (із них 1 254 поляків), крім цього 3 747 осіб
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(369 поляків) були звільнені за хворобою [3, арк. 34]. У
наступні місяці ситуація не покращилася і секретар
Станіславського обкому КП(б)У М. Слонь доповідав
М. Хрущову, що з 20 районів (на 21 серпня 1944 р.) у
військкомати прибуло 14 965 призовників (заплановано
30 268), з яких у ЧА прийнято лише 6 048 [24, арк. 171–
172; 13, с. 271]. Впродовж квітня – 10 червня 1944 р.
явці на воєнкомати підлягало 38 512 осіб, з’явилося
36 881 (із них призвано і відправлено у ЧА 28 526 осіб,
залишено у промисловості і сільському господарстві
4 702, залишено по хворобі 3 653), не з’явилося 1 631
особа [13, с. 270]. Не набагато кращою була ситуація у
Дрогобицькій області, про неї доповідав секретар
обкому С. Олексенко, що згідно з планом Військової
ради Львівського військового округу мобілізація в
області мала закінчитися до 31 серпня 1944 р. У
24 звільнених районах Дрогобицької області взяли на
облік 59 196 чоловік, з яких викликались на призивні
пункти 57 339, з’явилося 48 521 осіб (84%). Із тих, що
з’явилося, мобілізовано у ЧА 24 454 осіб (51%),
заброньовано за підприємствами 14 549 (30%),
непридатних 3 582 (8%), дали відтермінування 917
(2%). Серед викликаних на призивні пункти: 42 987
українців (73%), 15 356 поляків (27%); з’явилося на
призивні пункти: 33 914 українців (80,7%), 14 607
поляків (94,9%) [10, арк. 19; 13, с. 280, 283]. Тобто,
мобілізація зривалася і проходила повільніше ніж було
заплановано. Вже до 18 серпня у військкомати мало
з’явитися 14 145 призовників, з яких з’явились 11 562
(82%) [10, арк. 13].
Передові позиції у процесі мобілізації у займала
Чернівецька область. Так, на 6 червня 1944 р., тобто
через місяць після початку мобілізації, було взято на
військовий облік уже 83 585 осіб, на призивні пункти
з’явилося 70 416. З них відправлено служити у ряди
Червоної армії 67 394 особи, у промисловість − 3 022.
Залишилися заброньованими 9 514 осіб. Крім цього на
обліку перебували 2 889 осіб старшого віку. За
національністю із 67 394 осіб 54 700 (81,2%) українців,
11 066 (16,4%) молдавани, 1 166 (1,7%) поляки, 457
(0,7%) євреї і 5 чехи [20, с. 205]. У липні призвали 4 293
особи, в серпні 1 859, у вересні 1 811, у жовтні 6 645
[20, с. 206]. На 10 грудня 1944 р. із 6 025 призовників
підлягало явці 5 266 осіб, серед яких виявили 4 467
придатних до стройової служби, 209 до нестройової, 16
до фізичної праці. Однак з’явилися тільки 4 165 осіб, із
яких 3 700 придатні до стройової, 99 до нестройової.
Відстрочку одержали 150 студентів вузів і технікумів та
105 юнаків, які працювали у військовій промисловості
[20, с. 208].
Попри те, в наступні місяці на проведення
мобілізаційних заходів спрямовувалися значні ресурси,
які приносили результати. Із західних областей УРСР
(23 вересня 1944 р.) мобілізували 524 898 осіб, у т.ч. 453
020 українців і 71 878 поляків: Львівської області 33 745
українців і 13 701 поляків; Тернопільської відповідно
105 761/30 072;
Дрогобицької
25 004/9 197;
Станіславської 50 784/8 434; Волинської 79 472/3 067;
Рівненської 98 693/5 262; Чернівецької 59 561/2 145 (з
областей Карпатського краю 135 349/19 776) [14,
с. 305]. Однак і ці доволі вражаючі цифри не
задовольняли М. Хрущова, через це він навіть був
змушений відтермінувати мобілізацію (на 8–10 днів).
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Крім цього, у вересні 1944 р. довелося опублікувати
відповідне звернення до тих, хто переховувався від
призиву. Таким чином за рахунок активних
мобілізаційних дій впродовж жовтня 1944 р. вдалося
мобілізувати у Львівській області – 47 482,
Дрогобицькій – 34 201, Станіславській – 59 218,
Тернопільській – 135 959, Чернівецькій – 61 711
призовників (областях Карпатського краю 155 130 осіб)
[12, с. 350].
Загалом у західних областях УРСР впродовж лютого
1944 – грудня 1945 рр. було мобілізовано в Червону
армію понад 750 000 осіб; з них у Рівненській області –
100 000
осіб,
Волинській
–
понад
100 000,
Тернопільській – 149 500, Дрогобицькій – 110 000 [17,
с. 218].
Секретар Івано–Франківського обкому КП(б)У
М. Слонь (23 лютого 1945 р.) у листі М. Хрущову
писав, що через активну діяльність націоналістів у
напрямі протидії мобілізації на призивні пункти не
прибули і ухилилися від призиву 15 553 осіб [23,
арк. 74–86]. Водночас у підпіллі розробили наказ усіма
можливостями підтримувати: “… Всіх тих, які
дезертирують із Червоної армії і проходять через Вашу
місцевість, забезпечувати харчуванням і безпеку, а
потім направляти таких у найближчу групу української
повстанської армії…” [4, арк. 95].
У свою чергу радянська влада активно боролася із
тими, хто ухилявся від призиву до Червоної Армії,
часто із порушенням норм загальноприйнятої моралі,
застосовуючи не лише психологічний тиск, але й
фізичний проти них чи членів їхніх родин.
На початкових етапах боротьби керівництво ОУН
заохочувало окремі категорії населення і навіть своїх
членів, симпатиків вступати в лави Червоної армії як
для отримання військового вишколу, так і проведення
пропаганди у їх лавах, а відповідно, це можливість
схилити на свою сторону бійців, які після демобілізації
ставали якщо не носіями націоналістичних ідей, то хоча
були з ними знайомими. Водночас на меті було також
(оскільки армія була багатонаціональною) поширювати
серед бійців ідеї створення фронту боротьби всіх
поневолених народів Радянського союзу. Із цією метою
розробили “Основні вказівки для пропагандистської
роботи членів революційно–визвольної ОУН у лавах
Червоної Армії” та низку листівок.
Саме тому загалом ставлення націоналістів до
червоноармійців було прихильним. Із цього приводу
зазначалося: “У відношенні до Червоної Армії, яка
фактично нищить одного з окупантів України та
складається у великій скількості в поневолених народів,
ми стаємо в сьогоднішній дійсності на становищі
нейтралітету, оскільки вона не вдаряє безпосередньо по
нас. Зокрема у відношенні до поодинокого бійця
червоноармійця, якщо він проти нас не виступає
безпосередньо, наше становище є прихильне. …У
справі примусової мобілізації до Червоної Армії наша
позиція така: До мобілізації не йдуть члени організації і
всі ті, яким внаслідок їхньої дотеперішньої політичної
діяльности грозить фізичне знищення. Враховуючи
большевицьку практику при переводжуванні насильної
мобілізації на наших українських землях, не провадити
стовідсоткового бойкоту мобілізації. … Втікачам і
дезертирам Червоної Армії допомагати і відпускати на
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Схід до їх родинних сторін. До себе поза виїмками
(специ) не приймати. До поодиноких дезертирів
більшого довір’я мати не можна” [21, арк. 89; 15, с. 84].
У ході боротьби Провід ОУН змінив своє ставлення
до мобілізації. Відповідно до “Тимчасової інструкції”
Крайового проводу (7 вересня 1944 р.) у Червону армію
уже не повинні були йти члени ОУН, юнаки та
розконспіровані симпатики, тобто ті, що мали
поповнювати підпільні і повстанські структури. Інших
можна було мобілізовувати до війська, де ті мали вести
націоналістичну пропаганду [22, арк. 166].
У Карпатському краї ОУН через призив молоді
(1923 – 1929 р.н.) Я. Мельник–“Роберт” доручав
провести індивідуальний принцип заборони у селах
певному числу кращих, національно свідомих вступати
у ЧА. Всім іншим надавалася свобода дій. Тобто,
націоналісти Карпатського краю у цьому питанні
виходили виключно із необхідності збереження
найбільш свідомого, кваліфікованого елементу [6,
арк. 30–31]. Водночас рекомендувалося тим, хто
ухилявся від служби у ЧА, проводити військовій
вишкіл, а за наявності бажання і зброї мобілізувати до
УПА чи у склад самообороних кущових відділів [21,
арк. 91]. Підпілля намагалося вводити свої кадри у
частини радянської армії для проведення там значної
антирадянської
діяльності.
Проблема
введення
націоналістів у ряди РА турбувала спецоргани. Для
уникнення
цього
постійно
рекомендувалося
здійснювати перевірки всіх призовників у РА по
обліках відділу “А” УМДБ і при наявності на них
компрометуючих матеріалів потрібно було негайно
направляти в органи контррозвідки МДБ відповідних
військових частин. Контроль за проведенням цих
заходів здійснювали начальники відділів “А” УМДБ.
Начальники міськрайвідділів МДБ в подальшому мали
всіх осіб, призваних на службу у РА, ретельно
провіряти по обліках на наявність щодо них
компрометуючих матеріалів і терміново направляти
органам військової контррозвідки МДБ за місцем
проходження ними служби [7, арк. 330–332].
У той же час націоналісти видавали величезну
кількість
різноманітних
пропагандистських
антимобілізаційних листівок. В одній з них зазначалося:
“Товариші Червоноармійці! Багато із Вас кинуло зброю
і ховається у лісах. НКВД–ести – сталінські опричники
ловлять їх і говорять, що це бандерівці. В сутності це
Ваші
товариші,
які
раніше
зрозуміли
безперспективність цієї війни, війни імперіалістів–
комуністів. … Прийшов час добиватися кожному свого,
кожний народ, кожна нація повинні добитися своєї
незалежної держави на своїй власній території. … Ми,
націоналісти, проголошуємо лозунг: “Свобода народам
і людині” [5, арк. 141].
Великий
комплекс
друкованої
продукції
спрямовувався до росіян, білорусів, грузинів, вірмен,
узбеків, казахів, туркменів, поляків, які були в Червоній
армії [19, с. 316–317]. Проводилися індивідуальні
розмови з червоноармійцями, навіть із командним
складом [18, с. 534–539; 9, арк. 65].
Варто зазначити, що у загальній масі червоноармійці
не хотіли воювати з УПА. Це, очевидно, зумовлювалося
як наявністю у їхньому складі переважної більшості
українців, яким були близькі націоналістичні ідеї і
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

ненависть до радянської влади, так і бажанням воювати
із основним ворогом. Саме тому до протиповстанських
операцій практично не залучали червоноармійців, а
лише ВВ НКВС–МВС, крім того, відома ціла низка
фактів передачі зброї повстанцям червоноармійцями.
Отже, зрив мобілізаційної кампанії був стратегічним
завданням для підпілля усього Карпатського краю.
Зрозуміло, що повноцінно протистояти потужній
репресивно–каральній
та
ідеологічній
машині
українській визвольний рух не міг. Проте діяльність
ОУН і УПА стала серйозною перепоною у
мобілізаційній
кампанії,
сповільнивши
її
та
розтягнувши на десятиліття. У той же час, як вважає
Ю. Киричук, “неспроможність підпілля повністю
зупинити призив до Червоної армії підірвала
політичний авторитет ОУН–УПА, продемонструвала,
що населення західних регіонів України більше боїться
терору радянської влади, ніж бандерівських заходів у
відповідь” [12, с. 352].
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The Soviet administration mobilization activities in the OUN
Carpathian region
The first mobilization campaigns’ movement, scale and shape it is considered on
the basis of unknown and little–known documents and materials. Ukrainian
Nationalists actions and attitude to mobilization campaigns is disclosed. It was found
that despite the need to replenish the armed forces ranks, they were designed to
undermine the human resources flow in the ranks of the OUN and URA. It is proved
that Ukrainian liberation movement could not fully confront powerful repressive,
punitive and ideological machine, however, Ukrainian liberation movement activity
has become a major obstacle to mobilization campaign.
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Проведение мобилизационных мероприятий советской
администрацией в Карпатском крае ОУН
На основе неизвестных и малоизвестных документов и материалов
рассматриваются ход, масштабы и формы проведения первых
мобилизационных кампаний. Раскрыты мероприятия и отношение украинских
националистов по поводу мобилизационных кампаний. Выяснено, что,
несмотря на потребность пополнения рядов вооруженных сил, они имели целью
подорвать приток человеческого ресурса в ряды ОУН и УПА. Доказано, что
противостоять
мощной
репрессивно–карательной
и
полноценно
идеологической машине украинском освободительном движении не мог, однако
деятельность украинского освободительного движения стала серьезной
преградой мобилизационной кампании.
Ключевые слова: мобилизация, украинское освободительное движение,
Карпатский край.
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МІСЦЕ І РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ОПОРІ
РАДЯНСЬКОМУ ОКУПАЦІЙНОМУ РЕЖИМОВІ
НА ТЕРИТОРІЇ ЖОВКІВЩИНИ
Проаналізовано місце і роль єврейського населення Жовківщини в русі
Опору у 1939–1941 роках. Вказано на особливості опору єврейської спільноти
окупаційному режимові. У статті досліджено співпрацю єврейського та
українського населення в роки Другої світової війни. Проаналізовано цілі та
мотиви опору окупантам етнічних спільнот Жовківщини в роки Другої світової
війни.
Ключові слова: єврейська спільнота Жовківщини, опір окупаційним
режимам.

Жовківський район як складова частина Львівської
області, що в Україні, територіально межує з Польщею.
У роки Другої світової війни ця територія потрапила під
владу поляків, більшовиків та німців. Саме тут дуже
потужним
був
опір
окупаційним
режимам.
Організаторами й учасниками цього руху були
українські націоналісти, які й створили ОУН
(Організацію
українських націоналістів). Однак
Жовківщина була заселена не лише українцями. Значну
частку населення становили євреї. Тому актуально
звернути увагу на місце і роль цієї великої, хоч і
неукраїнської, частини населення в русі Опору.
Сьогодні є чимало наукових розвідок про події
Другої світової війни узагалі й про становище
єврейської громади в цей час. В основному, історики,
політологи аналізують голокост як найбільшу трагедію
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в історії Східної Європи та пропонують нове розуміння
й бачення воєнного досвіду.
Наприклад, нідерландський історик К. Беркгхофф
проаналізував голокост в Україні [1, с. 66–81]. Польські
та українські дослідники звернули увагу на
протистояння між євреями та німцями й описали
становище єврейської громади в роки Другої світової
війни. Теж Відомі праці Л. Байбули, Т. Бернштайна,
Г. Таффета та інших [2; 3; 4].
Український історик Я. Грицак у статті
“Незрозумілий голокост” [1, с. 82–89] привернув увагу
до дискусійних питань, які стосуються трагедії євреїв у
роки Другої світової війни. Однак і він не брав до уваги
реакції єврейського населення на радянську окупацію.
Німецький історик Д. Поль у статті “Голокост,
колаборації та супротив у Східній Європі” звернув
увагу на саму природу супротиву німецькому
окупаційному правлінню в країнах Східної Європи [1,
с. 58].
Питання ж про участь єврейського населення в русі
Опору в часі радянської окупації 1939–1941 років часто
залишається поза увагою. Лише в деяких наукових
розвідках побіжно згадано про ставлення євреїв до
радянської влади. Так, зокрема в праці “Нариси з історії
та культури єврейської громади м. Жовкви” [5, с. 18]
описано становище єврейської громади Жовківщини в
роки Другої світової війни взагалі.
Ми ж ставимо за мету розглянути й проаналізувати
місце й роль єврейської громади в русі Опору
радянському окупаційному режимові на території
Жовківщини в роки Другої світової війни.
Поставлена мета передбачає виконання таких
завдань:
1) проаналізувати становище єврейського населення
на території Жовківщини під час окупації радянською
владою;
2) вказати на форми утисків єврейського населення
на окупованій території;
3) визначити особливості протистояння єврейського
населення радянському окупаційному режимові;
4) з’ясувати особливості взаємодії єврейського та
українського населення Жовківщини в роки Другої
світової війни.
Згідно з даними Головного Статистичного
управління Польщі за 1931 р. в м. Жовкві проживало
4418 євреїв, що становило 43% від загальної кількості
мешканців, в той час як в Жовківському повіті євреї
складали лише 8,2%. Такий високий відсоток
присутності євреїв серед міського населення (де
українців налічувалось 26%, поляків 29%, інших
національностей – 2%) був зумовлений історично
складеною соціальною стратифікацією у суспільстві,
єврейське населення якого було зорієнтоване виключно
на міську професійну діяльність [5, с. 20].
Подібну статистику подають і автори історичного
нарису “Жовківщина”: у Жовкві станом на 1 жовтня
1941 року нараховувалось 10653 мешканців. Найбільш
питому вагу в національній структурі населення
займали євреї (4686 осіб або 44% усього населення).
Друге місце посідали українці (3539 осіб або 33,2%
населення). За ними йшли поляки (2347 осіб або 22%
населення), німці (50 осіб або 0,5% населення), росіяни
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(20 осіб або 0,2% населення), 0,1% складали швейцарці
(6 осіб) та чехи (5 осіб) [6, с. 221].
Жовківська єврейська громада, як довідуємося з
історичних джерел та зі спогадів мешканців, у
довоєнний період мала синагогу, свій будинок сиріт
ім. Ігната Фіша, при якому була реміснича школа –
філія Львівської жіночої школи шиття ім. Ц. Крафнет.
Відомою була і єврейська футбольна команда
“Гасмонея” [4, с. 41; 6, с. 222]. Єврейські діти вчилися в
школі при просвітницькому товаристві “Тарбут”, де
викладання велося на івриті, а також у школах з
українською та польською мовами. Тобто в Жовкві
євреї розвивали своє національно–культурне життя й
почувалися досить комфортно. З приходом у 1939 році
на терени Жовківщини радянських військ кількість
євреїв у Жовкві зросла, оскільки сюди прибули євреї–
біженці з Німеччини та з Польщі. Євреї прихильно
ставилися до Червоної армії. Серед євреїв було багато
комуністів та прихильників комуністичної ідеології. Як
вважає дослідник єврейського питання Л. Байбула,
єврейська більшість вітала радянські війська ще й з
прагматичного розрахунку: там, де вступала радянська
армія, не мало бути німецької зони окупації [5, с. 18].
Коли ж 18 вересня 1939 року до Жовкви,
порушивши угоду між Німеччиною та Радянським
союзом, згідно з якою Жовківщина була включена до
сфери радянського впливу, увійшли німці й почали
цілеспрямовано нищити єврейське майно, євреї–біженці
продовжували втікати на Схід, до них приєдналися й
деякі місцеві євреї. Ось як описує жахливі картини втечі
євреїв від німців редактор закритої газети “Нова зоря”
О. Назарук: “На густо обсаджених возах їхали
переважно бліді, виснажені люди, між ними було видно
багато хворих і калік. Тільки дуже рідко зустрічали ми
якусь багатшу жидівську родину, з порядними меблями,
з мосяжними ліжками, з чистими ковдрами і перинами.
По дорозі падали коні, очевидно, з переобтяження. Та
ще страшніша жидівська нужда не їхала, бо не мала чим
їхати, а йшла пішки. Була се вже та крайня жидівська
біднота, яка не мала за що наймати воза…” [7].
Наведений опис засвідчує, що жовківські євреї, як,
зрештою, всі євреї, понад усе боялися німецької
окупації.
Як знаємо, 23 вересня 1939 німці залишили місто.
Через один день на території повіту з’явилися частини
Червоної Армії. Єврейське населення після кількох днів
німецької окупації сприйняло радянських солдатів
мирно. Вважаємо, що саме радянська влада давала
євреям надію на порятунок від голокосту. Саме цим
пояснюємо лояльне ставлення євреїв Жовківщини до
радянського окупаційного режиму.
З приходом радянської влади деякі євреї, які втекли
з міста від німців, знову повернулися до Жовкви. Тут
було багато біженців з двох напрямків: були біженці,
які прибули у вересні, та біженці, які вирішили втекти із
зони німецької окупації, перетнувши річку Сян у
жовтні–листопаді 1939 року. Були єврейські біженці із
Замостя, вони страшенно хвилювалися з приводу
можливої німецької окупації і хотіли перейти до
Радянської зони окупації і знайти притулок у Жовкві,
ближче до Замостя.
Місцеві євреї допомагали біженцям у пошуку житла
і роботи. Місцеві єврейські комуністичні активісти
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взяли участь у самоврядуванні, і багато з них стали
членами радянського ополчення. Як розуміємо, в
радянській владі жовківські євреї бачили свій
порятунок від німецького окупанта. Видається, що
жовківські євреї підтримували радянську владу суто із
своїх
прагматичних
міркувань:
вони
хотіли
врятуватися. У наукових працях обговорюється питання
про значну кількість євреїв у радянських урядових і
репресивних органах. Однак місцеві люди не можуть
назвати власне жовківських євреїв, які працювали у
владних структурах в 1939–1940 роках. Як зауважує
мешканка м. Жовкви Л. Тимців, “євреї Жовкви мали
свої ґешефти й комерційні інтереси” [8]. У більшості
випадків не було нічого спільного між пересічним
галицьким євреєм і представниками радянської еліти
єврейського походження, які дедалі більше зрікалися
традиції своїх батьків і втрачали єврейську
ментальність [5, с. 18]. І хоч деякі жовківські євреї й
були комуністичними активістами, однак вони ставали
такими, намагаючись пристосуватися до нових умов.
Саме тому вони не дуже переймалися прорадянськими
політичними ідеями, а тому й не були запеклими
ворогами українських націоналістів. Євреї на перше
місце ставили свій комфорт та свій бізнес, який
забезпечував їм цей комфорт. Можемо стверджувати,
що хоч жовківські євреї були прихильниками
радянської влади, однак і в ставленні до українців вони,
в основному, займали помірковану позицію. Однак, як
відомо, радянська влада активно почала впроваджувати
соціальні зміни. У Жовкві було чимало приватних
підприємств, крамниць, шинків та ін. Радянська влада
усе це почала націоналізовувати. Націоналізації
підлягали заклади торгівлі й побуту, приватний
житловий фонд. Ця націоналізація стосувалася всіх,
євреїв у тому числі. Ось дані про націоналізацію
єврейської власності в місті Жовкві: єврейська лазня,
аптеки, 27 пекарень, торгово–комерційні підприємства
“Волокно” Л. Ліхтера, заклади У. Рабіновича,
С. Содоля, Ш. Штецклера, М. Вайкера, єврейські
крамниці – це все перейшло у власність держави [2].
Такий крок, звичайно, не влаштовував жовківських
євреїв. Вони намагалися протистояти місцевим
представникам радянської влади, вважаючи їхні дії
протизаконними. У державному архіві Львівської
області зберігається ціла низка скарг купців, власників
дрібних майстерень, інших приватних осіб єврейської
національності. У цих скаргах, адресованих Й. Сталіну,
йшлося про незаконну націоналізацію приватного
майна, крамниць, будинків, про несправедливий
перерозподіл житла, у результаті якого власникам
залишили 1–2 кімнати або переселяли до ін. євреїв. Ці
скарги є свідченням наївної віри євреїв у правоту
радянської влади взагалі й виявом недовіри лише
місцевій радянській владі. Однак подальші кроки
органів радянської влади змусили жовківських євреїв
змінити своє ставлення до радянського окупаційного
режиму загалом.
Радянська
влада
вела
ще
й
політику
інтернаціоналізації. На Жовківщині вона намагалася
усунути будь–які бар’єри між людьми різних
національностей. Восени 1939 року були закриті всі
єврейські
громадсько–політичні
організації,
керівництво яких змусили або увійти до складу
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комуністичної партії, або ж саморозпуститися. З грудня
1939 року розпочалися масові арешти, виселення,
депортації мешканців Жовкви, і євреїв у тому числі, до
Сибіру. Страждали сіоністи, єврейські релігійні діячі.
Релігійні громади перестали існувати. У “Нарисах з
історії…” засвідчено, що проти євреїв Жовкви
налаштовували місцеве населення ті (серед них і євреї),
хто працював на радянську владу. І це в той час, коли
втікачі
з
Німеччини
доносили
правду
про
антиєврейську політику гітлерівців [5, с. 20]. Отже,
жовківські євреї стали жертвами радянського режиму, а
тому мусили протистояти йому.
У цей же час радянській владі протистояли й
українські націоналісти. Однак ніхто з мешканців не
згадує про об’єднання зусиль українців та євреїв у
спротиві радянській владі. Можливо, такого об’єднання
не відбулося через те, що радянська влада дещо по–
різному зачепила національні інтереси українців та
євреїв, а можливо, тому що українці та євреї не
сподівалися на підтримку один одного, бо й до цього в
них були розбіжності в поглядах на суспільний
розвиток: українцям не подобалося, що майже всі
соціально важливі об’єкти (підприємства, крамниці,
аптеки) зосереджувалися не в їхніх руках, а в руках
євреїв. Тож тепер євреї не розраховували на підтримку
українців, а українські націоналісти теж не покладалися
на сприяння, оскільки сприймали євреїв як таких, що
пильнують лише свої інтереси. Ось як пояснює
стосунки українців та євреїв у роки Другої світової
війни мешканка міста Жовкви К. Пастернак: “Євреї
пильнували своє, а ми, українці – своє” [9] (свої
пріоритети – С. К.). А ось слова Л. Тимців: “З
єврейськими дівчатами я дружила, ми разом бавилися.
Але вони завжди були ліпше вдягнутими, в стосунках
були хорошими, ми ходили до різних храмів молитися.
Євреї були байдужими до нашої національної ідеї” [8].
А ось як оцінює взаємовідносини українців та євреїв в
антирадянському протистоянні мешканець Жовківщини
М. Пахолок: “Євреї, може, були непогані, але вони не
могли активно підтримати нашу національну ідею, бо в
них було своє бачення життя. І ми, і вони хотіли
спокою, миру – це нас єднало. А до нашої нації їм було
байдуже. Були різні мотиви протистояння. Але їхнє
протистояння радянським окупантам ми, українці,
підтримували. Наші люди дуже боялися радянської
влади, бо знали про ту жорстокість до людей не нашої
національності… будь–які вияви протесту нашому
ворогові ми вітали” [10]. Такі свідчення дещо заперечує
такий факт, наведений у спогадах тогочасного
посадника м. Жовква І. Цюропайловича: “Один хлопець
одружився перед війною з жидівкою, яка вихрестилася
в українському обряді. Згодом цей хлопець пішов в
УПА” [11, с. 248]. Із цих спогадів можемо робити
висновок про те, що жовківських євреїв і українців
об’єднувало спільне бачення мати міцні сім’ї, жити в
злагоді та мирі. Та коли виникали перешкоди в
реалізації цих бажань, доводилося ступати на шлях
боротьби.
Отже, євреї протистояли радянській владі по–
своєму. Вони створили комітет, який допомагав
біженцям на вокзалі перед їхньою депортацією.
Жовківські євреї не припиняли й зв’язку з
депортованими. Так, напередодні Великодня 1941 року
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в місце депортації вони відправили коробки маци і
продовольства [1, с. 89]. Вважаємо, що створення
єврейського комітету, цілеспрямована допомога
депортованим є виявом спротиву порядкам радянської
влади. Однак радикального протистояння євреїв
радянському окупантові, як можна робити висновок з
опрацьованих джерел, не спостерігалося.
Наше дослідження довело, що в роки Другої світової
війни єврейське населення Жовківщини активно
протистояло радянським окупантам. Опір єврейської
громади Жовківщини, незважаючи на відсутність
збройних форм боротьби, став дієвим проявом змагання
за повноцінне життя. Українці ж, які до окупації,
можливо, й дещо упереджено ставились до євреїв, в часі
загрози єврейському населенню з боку радянської влади
продемонстрували свою людяність, жертовність та
сміливість у боротьбі за виживання єврейських сімей,
виявляли консолідованість з єврейським населенням,
про що свідчать спогади мешканців Жовківщини.
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оккупационному режиму на территории Жовкивщины
Проанализировано деятельность еврейского населения Жовкивщины в
1939–1941 годах. Указано на особенности сопротивления еврейской общины
оккупационному режиму. В статье исследовано сотрудничество еврейского и
украинского населения во время Второй мировой войны. Проанализированы
цели и мотивы сопротивления оккупантам этнических сообществ
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ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВОВА
(НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
1960–1970–Х РР.)
Проаналізовано особливості промислової забудови Львова у другій половині
ХХ ст. У жанрі “міської історії” визначено особливості перетворення Львова у
великий промисловий західноукраїнський центр, обсяги капіталовкладень та
галузеву структуру промисловості. Наголошено на численних проблемах, які
пов’язані із індустріалізацією та трансформацією міського середовища Львова
у досліджуваний період: брак інженерних комунікацій, низька якість питної
води та її відчутна нестача, недосконале транспортне сполучення,
безгосподарність будівельних управлінь. Відзначено, що на Львівщині у 1960–
1980–х рр. споруджено низку нових підприємств, що сприяло перетворенню
регіону у “великий промисловий та індустріальний центр”, а Львів – у
республіканського монополіста з виробництва автобусів, автонавантажувачів
та іншої специфічної продукції.
Ключові слова: Львів, міське середовище, урбанізація.

У відповідності з генеральним планом, розробленим
у 1965 році Українським інститутом “Діпроміст” і
затвердженим Радою Міністрів УРСР, Львів, повинен
був
стати
великим
промисловим
обласним
адміністративним центром Української РСР. Уже у
1976 р. промислова забудова займала понад 30%
території міста, що значно змінило міське середовище
Львова [1, c. 2].
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Промислове будівництво середини 1950–х –
середини 1970–х рр. привело до того, що Львівщина
стала єдиним або майже єдиним виробником у
республіці автобусів, автонавантажувачів, конвейерів,
мотовелосипедів, сірки. В області зосереджувалося 82%
республіканського
виробництва
кранів
на
автомобільному ходу, 83% випуску освітлювальних
електроламп, 22% – приладів і запчастин до них, 43% –
газових плит, 26% – телевізорів, більше половини
колійних добрив, близько 40% паперу й картону та
іншої продукції [2, c. 2].
На відміну від радянської історіографії, яка значну
увагу приділяла соціально–економічній тематиці,
сучасні українські вчені оминули увагою комплекс
проблем, які стосуються розвитку агропромислового
комплексу західного регіону нашої держави. У статті
розглядається одна із малодосліджених проблем
української історіографії – успіхи та невдачі радянської
влади у перетворення Львова у промисловий центр
Західної України. Основну увагу акцентовано на
промисловій забудові міста у 60–70–х рр. ХХ ст.
Джерельну базу статті становлять архівні документи,
матеріали періодичної преси, спогади сучасників.
Уже у другій половині 40 – на початку 50–х рр.
ХХ ст. у Львові споруджено низку “промислових
гігантів”
–
“Львівсільмаш”,
Автонавантажувач,
картонну
фабрику,
жирокомбінат,
розпочато
будівництво низки корпусів Львівського автобусного
заводу та інших промислових об’єктів [3, арк. 3].
Перевезення промислових потужностей з інших
областей привела до того, що у 1955 р. у місті й області
працювали 58 заводів, 30 фабрик, 37 виробничих
комбінатів, бл. 30 виробничих і навчально–виробничих
майстерень та понад 6о кооперативних артілей [4,
арк. 1–16].
Таким
чином,
у
результаті
інтенсивного
промислового будівництва, на Львівщині суттєво
змінилася
галузева
структура
промисловості,
трансформувалося
міське
середовище.
Серед
споруджених об’єктів існувало чимало таких, які
повністю
відповідали
принципам
тогочасної
промисловості архітектури. Це стосувалося, зокрема,
окремих корпусів ВО імені Леніна, електролампового та
конвейєробудівного заводів, бази промімпортторгу та
ін. [1, c. 2].
Місцеві чиновники із радістю відзначали:
“Львівщина
стала
справжнім
будівельним
майданчиком. І саме здійснення широкої програми
капітального будівництва забезпечило, в першу чергу,
швидкі темпи зростання всіх галузей народного
господарства, в яке протягом 1946–1976 років держава
вклала понад 8 мільярдів карбованців. За цей час
побудовано й реконструйовано понад 200 великих
підприємств…” [6, арк. 5]. Чи справді це так?
По–перше, справді радянська влада вклала чимало
коштів у спорудження промислових об’єктів як у
республіці загалом, так і Львівщині зокрема. Так, тільки
у 1978 р. було виділено 759 565 тисяч карбованців
державних капітальних вкладень. Проте не усі
будівельні трести зуміли освоїти виділені кошти. На
Львівщині, для прикладу, особливо важкий стан був у
комбінаті “Львівпромбуд”. Більшість його підрозділів
не зуміли виконати зрослої програми 1977 року. Тут
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недоліків чимало – як в організації робіт на будівельних
майданчиках, так і в матеріально–технічному
постачанні [7, c. 2].
По–друге, важко заперечити успіхи радянської влади
у нарощуванні промислового потенціалу Львівщини у
60–70–х рр. ХХ ст. Наведемо декілька прикладів.
Зокрема трест “Львівпромбуд” у 1970 р. продовжив
будівництво автобусного заводу. Тут у четвертому
кварталі було введено в дію головний корпус. На
конвейеробудівному заводі пусковий об’єкт –
виробничі
потужності
по
випуску
зварних
металоконструкцій.
На
100
одиниць
виробів
будівельники збільшили потужність заводу фрезерних
верстатів [7, c. 1].
Реконструювався Львівський керамічний завод. Тут
стали до ладу потужності по випуску 1060 тисяч
квадратних метрів оздоблювальної плитки [7, c. 2]. У
завершальному році дев’ятої п’ятирічки колектив
будівельного управління № 14 “Львівпромбуд” здав в
експлуатацію дві тисячі квадратних метрів виробничих
площ Львівського заводу фрезерних верстатів.
Потужність підприємства зросла ще на 114
металорізальних верстатів. Колектив будівельного
управління № 13 цього ж тресту ввів в дію виробничі
потужності об’єднання ім. В. І. Леніна, чимало
складських приміщень у районі Скнилова [7, c. 1]. Ще
на 11 тисяч квадратних метрів збільшилася виробнича
площа Львівського автобусного заводу. Тут став до
ладу адміністративно–побутовий корпус площею
7,4 тисячі квадратних метрів [7, c. 1]. По 10 тисяч
квадратних метрів виробничих площ споруджено в
минулому році для заводу автонавантажувачів та
об’єднання “Іскра” [7, c. 1]. Вагомих показників досягли
колективи Львівського домобудівного комбінату, тресту
“Укрособвуглемонтаж” та ін. [7, c. 1].
Проте, заради справедливості відзначимо, що темпи
розвитку промислового виробництва і приросту
населення значно випереджали темпи розвитку міського
господарства,
зокрема
житла,
водопостачання,
торговельної мережі, транспорту, зв’язку, закладів
охорони здоров’я і народної освіти [7, c. 1].
Власне у цей період велика увага місцевих
чиновників приділялася розвиткові власної виробничої
бази, вдосконаленню організації і управління
виробництвом,
підвищенню
рівня
будівельним
індустріалізації,
поліпшенню
структури
капіталовкладень. Зокрема у десятій п’ятирічці на
розвиток виробничої бази будівельних організацій
освоєно понад 45 мільйонів карбованців, що в два рази
більше, ніж за восьму і дев’яту п’ятирічки разом узяті.
По–третє, в окреслений період проводилася значна
робота щодо поліпшення структури капіталовкладень за
рахунок зниження питомої ваги нового будівництва і
спрямування коштів на технічне переозброєння і
реконструкцію діючих підприємств. Зменшилась
кількість
одночасно
споруджуваних
об’єктів
виробничого призначення [8, c. 2]. Перевиконано план
здачі в експлуатацію житла.
По–четверте, на початку 1980–х рр. чиновниками
заплановано розв’язати комплекс питань продовольчої
програми та збільшення продукції побутового
призначення. Зокрема підрозділам Головльвівпромбуду
було введено в дію низку великих об’єктів та
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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потужностей. Серед них – Яворівський і Роздольський
виробничі
об’єднання
“Сірка”,
Миколаївського
цементно–гірничий комбінат, виробниче об’єднання
“Львівхімсільгоспмаш”. Крім того, заплановано здати в
експлуатацію потужності виробничих об’єднань
“Іскра”, “Азтенавантажувач”, “Конвейер”, Львівського
автобусного, Дрогобицьких нафтопереробного і
долотного заводів, закінчити будівництво Стрийського
м’ясокомбінату і спорудити новий молокозавод у
Львові [9, c. 2].
Трансформація міського середовища пов’язана із
зростанням
кількості
промислових
підприємств
породила чимало побутових проблем та незручностей
для мешканців міста. Передусім львів’яни були
обмежені у споживанні води. Для підприємств міста
встановлено чіткі ліміти водоспоживання. Однак з
відома міськрайвиконкомів більшість з них набагато
перевищувала встановлену норму. Облкомунгосп і
обласне управління водоканалізації намагаються
припинити не цільове споживання води накладанням на
підприємства штрафів, проте вони становили мізерні
суми, і підприємства продовжували безгосподарно
витрачати воду [10, c. 3].
Систематично перевитрачали ліміти на воду
підприємства
“Райдуга”,
“Промінь”,
заводи
інструментальний, лакофарбовий, мотопедів, газової
апаратури, автонавантажувачів, телевізійний та інші
[10, c. 3]. У “Львівпромбуді”, “Львівсільбуді” та у
підпорядкованих їм організаціях не було викорінено
неправильного
ставлення
до
спорудження
водопроводів, сточних мереж, лазень, пралень тощо. Ці
будови не виправдано вважалися другорядними, їх не
забезпечували матеріалами, технікою, робочою силою
[10, c. 3].
На початку 1974 р. на березі ріки Стрий
будівельники тресту “Львівспецкомунбуд” приступили
до спорудження нового потужного водопроводу Стрий
– Львів. Головний інженер Львівського філіалу
“Укрдіпрокомунбуд” М. Васечко відзначив, що об’єкт
такої потужності в інституті проектували вперше. З
вводом його в дію місто щодоби отримувало 140 тисяч
кубічних метрів води, майже половину нинішнього
водопостачання. Вартість будівельних робіт на
спорудженні цього унікального і єдиного поки в
західних областях України водопроводу – 21 мільйон
карбованців [11, c. 2].
Чимало проблем існувало також сфері транспортних
комунікацій. Упродовж першої половини 1970–х рр. у
розвиток інженерних мереж було вкладено понад 72
мільйони карбованців. Поліпшилось водопостачання
Львова, Стрия, Дрогобича, Трускавця. Одержали воду –
Сколе, Перемишляни, Радехів, Яворів, Городок, Рудки,
Комарне, Судова Вишня. І все ж проблема
водопостачання залишалася надзвичайно гострою [12, c.
1]. Чиновники були змушені визнати, що у Львові “поки
що ще не зовсім удосконалені транспортні комунікації і
такі інженерні споруди, як каналізація, водопостачання,
зв’язок” [13, c. 1]. Відзначено, що “у нових
мікрорайонах, винесених за лінію “старого міста”, з
вирішенням цих проблем труднощів менше. Турботи…
в основному стосуються центру” [13, c. 1].
Інша проблема – екологічна. Щодня у річки
Львівщини скидалося понад двісті тисяч кубічних
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

метрів забруднених стоків. Водночас кошти, виділені
державою на будівництво очисних споруд, рік у рік не
освоювалися. Для прикладу, у 1970 р. з відпущених
8,6 мільйона
карбованців
використано
на
це
будівництво лише 5,5 мільйона карбованців. Багато з
передбачених планом потужностей (93 тисячі кубічних
метрів стоків на добу) не було здано в експлуатацію
(введення їх у дію дозволило б зменшити скидання
неочищених вод удвоє) [10, c. 3].
Перетворення Львова у великий промисловий центр
породив транспортні проблеми. Швидке зростання
кількості транспорту й населення в місті вимагало
інтенсивнішого дорожнього будівництва, здійснення
пропозицій архітектурно–проектних організацій і
державної автомобільної інспекції [10, c. 3]. Щоб
створити (на певний час) нормальні умови для руху
транспорту планувалося розвантажити транспортні
вузли в районі перехресть вулиць Торгова – 700–річчя
Львова, 1 Травня – Привокзальна, площа Ринок –
Сербська – площа Д. Галицькогo [10, c. 3].
Для відведення вантажного транспорту від
перехрестя вулиць 700–річчя – Торгова (в районі театру
опери та балету ім. Ів. Франка) було передбачено
збудувати дорогу від шляхопроводу по вул. Б.
Хмельницького, через с. Збоїська у район басейну
“Спартак” і с. Голоски з виходом на вулицю
Варшавську. Також вважалося доцільним спроектувати
і збудувати естакаду через яр і залізничні колії в районі
вулиці Варшавської з виходом на рівну ділянку вулиці
К. Пелехатого.
Вантажний транспорт з Київського і Сокальського
напрямку мав іти до залізничних станцій і підприємств
Залізничного району, минаючи вулиці 700–річчя
Львова, 1 Травня і Шевченка [10, c. 3]. Розвантаження
верхньої частини вулиці 1 Травня і Привокзальної
частково здійснено із закінченням будівництва вулиці
Білогорської [15, арк. 19]. Далі розвантажуючи цей
район передбачалося шляхом продовження вулиці
Прапорної, з’єднання її з вулицями Люблінською й
Артема [15, арк. 20].
Здійснено оснащення доріг, дорожніми знаками,
огороджувальними пристроями, розмітку проїзної
частини доріг, споруджено направляючих острівків і
острівків безпеки переходів [16, c. 2]. Незважаючи на
особливості
планування
Львова
і
складність
використання старих вулиць для автомобільного руху у
1970–х рр. було збудовано і включено до єдиного
міського кільця значну частину проїздів, що,
безперечно, сприяло поліпшенню умов руху міського
електричного та автомобільного транспорту [16, c. 2].
Однак існувала й низка невирішених проблем.
Зокрема тривалий період у міськвиконкомі не було
єдиного відділу, який би займався питаннями
промислового будівництва, кооперуванням коштів
підприємств тощо. Вирішення цих питань “лягло на
плечі” Управління головного архітектора, в структурі
якого не було навіть Сектору промислового
будівництва [1, c. 2].
Окремі
керівники
підприємств
намагалися
розширити виробничі площі, не виділяючи коштів на
розвиток
міського
господарства,
забезпеченість
додаткової
робочої
сили
житлом,
об’єктами
соцкультпобуту.
Подібні
випадки
зафіксовані
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перевіряючи ми інстанціями при реконструкції
Львівського автобусного заводу і будівництва заводу
коробок гідромеханічних передач [1, c. 2].
Безгосподарність будівельників – окрема тема
дослідження. Для прикладу, наведемо цитату із статті
часопису “Вільна Україна”: “Не вдався лютий.
Припустив дощем. Примерзла земля не приймала
вологи. Калюжі озерами стали. І болото. Воно, здається
всюди. А на будівельних майданчиках… Ні пройти, ні
проїхати. Неприваблива картина. Проте одна справа
примхи природи і зовсім інша – болотяний краєвид у
закритому цеху [17, c. 2].
Інше повідомлення часопису не менш втішне: “На
“Конвейер” надійшли від заводів–постачальників
ящики з устаткуванням. Розкидали їх по території. І
десь хлопчаки, що пасли недалеко корови, викрали
паспорт. Якась книжечка з кресленням і інструкцією не
знадобились… Викинули. Випадково у болоті знайшов
паспорт виконроба БУ № 32 В. В. Бучина” [17, c. 2].
Одним з головних завдань тогочасні чиновники
вважали впровадження автоматизованої системи
управління технологічними процесами. Було складено
перспективний план заходів, який передбачав
впровадження автоматизованої системи управління
виробничими процесами з тим, щоб до 1980 року
поставити питання про ліквідацію професій, пов’язаних
із шкідливими умовами праці.
Таким чином, у середині 1970–х рр. у Львові
нараховувалося
130
промислових
підприємств,
навчалося понад 70 тисяч студентів, а кількість учених
у науково–дослідних інститутах і лабораторіях сягала
понад 1500 осіб. Працювало 26 технікумів, 90
загальноосвітніх шкіл, більше 20 професійно–технічних
училищ [13, c. 1]. На Львівщині у 1960–1980–х рр.
споруджено низку нових підприємств, що сприяло
перетворенню регіону у “великий промисловий та
індустріальний центр”. Не всі плани було реалізовано,
проте навіть часткове виконання поставлених завдань
дозволило перетворити Львів у республіканського
монополіста
з
виробництва
автобусів,
автонавантажувачів та іншої специфічної продукції.
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Jaremchuk Yu. М., Competitor research Center of the Ukrainian–Polish
relations Institute of Ukrainian them I. Kripyakevicha NAS of Ukraine
(Ukraine, Lviv)
Forming of municipal environment of Lviv (on example of industrial
building 1960–1970–th)
The features of industrial building of Lviv are analysed in the second half of ХХ
of century In the genre of “municipal history” the features of transformation of Lviv
are certain in a large industrial Western Ukraine center, volumes of capital
investments and branch structure of industry. It is marked numerous problems that is
related to industrialization and transformation of municipal environment of Lviv in an
investigated period: shortage of engineering communications, subzero quality of
water and her perceptible defect, imperfect transport report, thriftlessness of building
managements. It is marked that on Lviv Region in 1960–1980–th the row of new
enterprises is built, that assisted converting of region into a “large industrial and
industrial center”, and Lviv – for a republican monopolist from the production of
busses and other specific products.
Keywords: Lviv, municipal environment, urbanization.

Яремчук Ю. М., соискатель, Центр исследования украинско–польских
отношений Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН
Украины (Украина, Львов)
Формирование городской среды Львова (на примере
промышленного строительства 1960–1970–х гг.)
Проанализировано особенности промышленной застройки Львова во
второй половине ХХ ст. В жанре “городской истории” определены
особенности превращения Львова в большой промышленный западноукраинский
центр, объемы капиталовложений и отраслевую структуру промышленности.
Отмечено многочисленные проблемы, которые связаны с индустриализацией и
трансформацией городской среды Львова в исследуемый период: нехватка
инженерных коммуникаций, низкое качество питьевой воды и ее ощутимый
недостаток, несовершенное транспортное сообщение, бесхозяйственность
строительных управлений. Отмечено, что на Львовщине в 1960–1980–х гг.
построен ряд новых предприятий, что способствовало превращению региона в
“большой промышленный и индустриальный центр”, а Львов – у
республиканского монополиста из производства автобусов, автопогрузчиков и
другой специфической продукции.
Ключевые слова: Львов, городская среда, урбанизация.
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ІНТЕРАКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТАХ
УРСР ДОБИ “ВІДЛИГИ” (2)
Ілюструється еволюція інтерактивного типу дозвілля освітян
педінститутів УРСР періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування
методу контент–аналізу педагогічної преси дозволило проілюструвати
наповнюваність вільного часу студентів; відслідкувати співвідношення
характеристик позаробочого часу викладачів відповідно до сучасних підходів
теорії та історії дозвілля.
Ключові слова: повсякдення, студенти, інтерактивне дозвілля, вища
педагогічна школа, десталінізація.

У попередній розвідці ми почали аналіз презентації
інтерактивного дозвілля освітян доби десталінізації у
профільному виданні – газеті “Радянська освіта” –
відповідно до концепції дозвіллєвих типів У. Алєманна,
Р. Вейдера, К. Кармела та ін. Чи не найцікавішою
формою організації інтерактивного дозвілля була
робота студентів з дитячими колективами. Цікавість
цієї роботи полягала у тому, що вона окрім наукової та
освітньої складових включала у себе творчі елементи.
Найрозповсюдженішим способом поєднати дозвілля
студента та викладача вишу зі шкільним колективом
була робота у школі юних математиків. Наприклад, у
1961 р. освітяни Полтавського ДПІ 2 рази на місяць
відводили свій вільний час заняттям з учнями
6–9 класів, вичитуючи їм теоретичний курс та
розв’язуючи з ними складні задачі [1]. Набагато
частішими були “математичні рандеву” освітян
Кримського ДПІ. Студенти та викладачі фізмату уже 2 з
1960 р. два рази на тиждень організовували роботу своєї
юнацької математичної школи. Прикметно, що після її
успішного завершення випускники могли бути
рекомендовані до вступу у технічний вуз [2]. Хоча
інколи таке насичене інтерактивне дозвілля ставало
виснажливим. Наприклад, попри ентузіазм та ідейність,
студенти Дрогобицького ДПІ констатували, що 1962 р.
були змушені працювати на 8 агітаційних пунктах, на
підприємствах і установах міста, в школі юних
математиків при фізико–математичному факультеті та
ще й організовувати читання лекції в гуртожитках [3].
Напевне, найбільше чуттєве задоволення приносило
дозвілля, поєднане з культурним впливом на майбутнє
покоління. Найпопулярнішим його проявом була
організація музичних студій. У них майбутні освітяни
прагнули дати дітям найелементарніші знання з теорії
музики та привити любов до неї. Так, у Київському ДПІ
у 1961 р. відкрили музичну студію, яка працювала
щонеділі. Її директором був студент ІІІ курсу Юрій
Юцевич, а викладачами – його однолітки–
однокурсники [4]. Схожа дитяча музична студія діяла у
1962 р. і при Ровенському ДПІ. Серед її викладачів та
керівництва так само були лише студенти 2–4 курсів.
Відібрані за конкурсом перевірки музичних даних 66
учнів отримували знання про ноти, лад, будову
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звукоряду та тональність, та проходили індивідуальні
заняття фортепіанному, скрипковому та домровий
відділах [5]. Така практика роботи з талановитими
дітьми у стінах вишів у вільний час збереглася до кінця
“відлиги”. Наприклад, в Івано–Франківському ДПІ у
1963 р. студенти організували на громадських засадах,
окрім музичної, ще й дитячу художню студію та
відкрили громадську бібліотеку в гуртожитку у
Ленінській кімнаті, якою, завідувала студентка І курсу
історичного факультету Ярослава Осташ [6], а у 1964 р.
при інституті уже працювали й численні дитячі
спортивні секції [7].
Цікаво, що освітяни організовували схожі гуртки не
лише у межах власної alma mater. Так, скажімо, якщо
викладач літератури В. Понарика з Ніжинського ДПІ у
1960 р. займався з хором учителів, то студент цього
вишу С. Сущев керував ансамблем народних
інструментів у міському палаці піонерів, а студентка В.
Василенко
опікувалася
домровим
оркестром
Ніжинської школи № 1 [8], а майбутні учителі музики
були наставниками на курсах баяністів при міській
школі № 23 [9]. Інколи у роботі студентській молоді
допомагали викладачів. Таким чином і старше
покоління робило різноманітнішим власне дозвілля.
Прикладом цьому може слугувати Станіславський
педінститут. Його дитячу музичну студію на півсотні
дітей з філіалом при Ялинецькій школі очолював
завідувач кафедри музики Юрій Крих. Результати
такого плідного дозвілля були видимі під час шкільних
та міських святкувань. Так, на зимовому святі 1962 р.
діти колгоспників заспівали “Новорічну” А. Фліпенка в
с. Ялинці Лисецького району під диригування
студентки IV курсу історико–філологічного факультету
Станіславського ДПІ [10]. Високий рівень роботи
студентів педінститутів з дітьми відзначався на різному
рівні. Скажімо, у 1963 р. хор хлопчиків при школі № 1
м. Дрогобич, яким керував студент місцевого вишу
Степан Ядлос, неодноразово виступав на сцені
обласного
музичного
драматичного
театру
з
піонерськими та народними піснями, а також із
класичними творами [11].
Доволі часто вихованці педінститут самі ж ставали
учасниками
інтерактивного
дозвілля
своїх
однокурсників. Так, студенти Івано–Франківського ДПІ
у 1964 р. охоче займалися на факультеті громадських
професій після пар разом з робітниками міста, осягаючи
ази пропагандистської майстерності та отримуючи
досвід культорганізаторів. Задля цього їм проводили
заняття з танців, ігор та композиції, а також
організовували навчальні екскурсії до Канева, Києва,
Ленінграда та Львова. Причину того, що молодь ішла
вчитися у своїх же однолітків озвучила студентка
Є. Соліста: “Як діти хочуть робити багато корисного і
красивого. Тільки б їх навчити! А як прикро, що часто
ти виявляєшся безсилою. А учні чекають, просять” [12].
Аналізуючи образ інтерактивного дозвілля освітян,
поширюваний як зразковий газетою “Радянська освіта”,
можемо зробити ряд висновки. Спочатку з’ясуємо, чи
можна вважати повноцінним дозвіллям діяльність
студентів та викладачів, описану як інтерактивне
дозвілля у періодиці:
1) згідно з кількісною концепцією, інтерактивне
дозвілля педагогів та студентів може тлумачитися як
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елемент позаробочого часу, проте маємо ту ж картину,
що і з визначенням “повноти” творчого дозвілля
освітян. Робота студента–фізика у кінолекторії,
майбутнього музиканта у музичній студії, а біолога на
лекції на заводі радше були для них “професійною
взаємодією”, аніж дозвіллєвою інтерактивністю і
перетворювала дозвіллєвий час на додатковий робочий;
2) згідно з діяльнісною концепцією, інтерактивна
діяльність колективів педагогічних вишів у години
дозвілля була беззаперечно конструктивною діяльністю,
покликаною відновити підвищити власній професійний
рівень та освітній рівень громади;
3) згідно з психологічною концепцією, приклади
інтерактивного дозвілля, описані у періодиці,
переконують, що воно сприймалася освітянами
позитивно, тому може уповні претендувати на назву
повноцінного способу заповнення вільного часу з усіма
дозвіллєвими характеристиками;
4) згідно з інтегративною концепцією, “Радянська
освіта” навела приклади діяльності, яка давала
можливість для професійного (керівництво курсами),
індивідуального (набуття нових якостей), соціального
(усвідомлення себе суспільно важливим) та творчого
розвитку, тому усі її прояви були прикладами
інтерактивного дозвілля освітян.
З’ясуємо, наскільки інтерактивне дозвілля у стінах
педінститутів підходило за ознаками до сучасної
концепції дозвілля [13, с. 8]:
1) переважна
більшість
форм
проведення
інтерактивного дозвілля належить до категорії “чистого
дозвілля”. Робота так–званих факультетів громадських
професій. Батьківських та педагогічних університетів
хоча й чітко регламентували час проведення дозвілля,
проте передбачали найбільшу добровільність участі, а
не регламентували суворий порядок участі. Здебільшого
студенти та викладачі самі визначали ритм та темп своєї
участі у роботі таких груп, хоча й умовно залежали від
планів роботи;
2) творча робота з дітьми та освітні заходи з
робітниками беззаперечно урізноманітнювали життя
молоді та їхніх наставників, тому цілком задовольняли
ознаки відпочину та розваг;
3) дозвілля передбачає, що особистість отримає нову
ідентичність. Освітяни доби “відлиги” справді
виконували часто протилежні реальним ролі у своїй
інтерактивній дозвіллєвій діяльності: з учнів ставали
менторами, з ітсорків – бібліотекарями тощо;
4) компенсаційна ознака дозвілля в інтерактивній
діяльності виявлялася у роботі творчих студій, де
молодь реалізувала своїм можливості, які не могли
виявити у стінах вишів. Здебільшого це були прояви
таланту, який чомусь не міг прорости у стінах рідної
alma mater. Іншим зразком є взаємодія з трудовим
колективами робітничих установ, коли педагоги
стикалися з питаннями, які не могли вирішити у колі
гуманітаріїв.
Дамо
типологічну
характеристику
інтерактивного дозвілля відповідно до різних підходів
до класифікації дозвіллєвої діяльності [13, с. 11–12]:
1) згідно з обраною нами за основу концепції
дозвіллєвих типів, інтерактивне дозвілля інколи не було
уповні таким. Воно часто набувало рис культурного
дозвілля (виступи, творчі колективи) та освітньо
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зорієнтованого дозвілля (коли молодь сама ставала
учасником власних зустрічей чи отримувала знання
навзаєм від молодих робітників);
2) згідно з концепцією Д. Келлі, інтерактивна
активність у педінститутах, описана у періодиці
“відлиги”, була здебільшого “додатковим” дозвіллям,
бо часто залежала від роботи та суспільних запитів
(згадаємо, як нові факультети університетів знань
відкривались на вимогу шахтарів чи учителів міст). У
педінститутах домінувало також і скоординоване
інтерактивне дозвілля: освітяни обирали самі напрям
роботи, але вона була близька за тематикою до
професійної діяльності. Прикладом цього була участь
школах математиків студентів фізматів та активність
філологів та музикантів у роботі музичних шкіл.
Говорити про інтерактивне дозвілля як про чисте
(необумовлене) дозвілля важко. Ним воно було хіба що
для організаторів кінопереглядів, які отримували
максимум відпочинку з дозою позитивного впливу на
емоційний стан;
3) згідно з концепцією Р. Стеббінса, звичайне
(випадкове) інтерактивне дозвілля у педінститутах
УРСР було відсутнє. Прикладі з періодики
характеризують його як серйозне дозвілля. Це були
стійкі гуртки, хори та школи, курси та лекторії, у яких
молодь та старше покоління ділилися наявними
знаннями та набували нових професійних навичок. У
них часто з’являлася реальна потреба продовжувати
заняття з керованими групами, що оформлювалося у
стійкий графік занять (щомісяця, щонеділі, раз на
квартал тощо). Майже 100% така інтерактивна
діяльність була зорієнтована на досягнення результату у
вигляді отримання іншим суб’єктом діяльності нових
навичок та знання, що часто могло виливатися у
перемозі у конкурсі (для математиків), виступі (музичні
школи) або набутті нових навичок (педагогічні та
професійні університети). Це було саме те дозвілля, яке
надавало провести стійку ідентифікацію освітян із
членами обраної ними дозвіллєвої групи (музичної ч
художньої школи, факультету громадських професій
тощо);
4) згідно з концепцію Дж. Шіверса, інтерактивна
діяльність у педінститутах проявлялася у декількох
площинах. Вона була задоволенням (приносило радість
від творчих та професійних успіхів вихованців та
власної майстерності), мало ознаки стану буття
(допомагала студента та викладачам у самореалізації
творчих та професійних планів через діяльність у
лекторіях та на курсах), виявлялося у дозвіллі як
функції (сприяло удосконаленню особистості у часі –
молоді люди набували необхідних практичних навичок
лекторів. Культорганізаторів, шліфували уміння та
навички міжособистісної взаємодії). Описана у
дослідженні інтерактивна взаємодія проявлялася й у
дозвілля як соціальній стратифікації (освітяни
організовували
свою
сферу
вільного
часу,
вузькоспеціалізовані
гуртки,
факультети
та
університети з окремими і несхожими на інші
внутрішніми правилами);
5) згідно з концепцією Ч. Гордона, існує залежність
дозвілля від соціальних змін. Інтерактивне дозвілля,
описане у періодиці, здебільшого стосувалося
активності молодого покоління. Натомість лише 3
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статті з 22 (13% матеріалів) показували старше
покоління як учасників цього процесу. Вони були
задіяні здебільшого у якості наставників гуртків або ж
лекторів у батьківських університетах;
6) згідно з концепцією моделей М. Каплана,
інтерактивне дозвілля студентів та педагогів носило
змішані ознаки. Так, воно лежало у межах
гуманістичної моделі, коли їхня робота в музичних та
художніх школах та на курсах іноземних мов
допомагала окремими особистостям найти свій власний
шлях до людського щастя в їхньому розумінні та давала
їм почуття задоволенням від творчих та освітніх
успіхів. Безліч прикладів інтерактивного дозвілля,
наведених у пресі, були з царини інституційної моделі.
Це була дозвіллєва діяльність в стінах інституту або ж у
межах його сфери впливу (агітпункти, заводи, школи
тощо). Організація творчих колективів та шкіл була
зразком епістолярної моделі дозвілля, що дозволяла
розкрити естетичні компоненти життя людини.
Соціологічна ж модель дозвілля, що передбачала
добровільність та свободу творчої діяльності молоді,
проявлялася у їхній роботі та власній освіті в
університетах знань.
Загальні риси інтерактивного дозвілля наступні
[13, с. 13]:
– за видом активності це було в основному активне
дозвілля;
– за
періодичністю
домінувало
щотижневе
інтерактивне дозвілля. Хоча великі проекти (батьківські
університети) могли бути прикладом щомісячного чи
щоквартального дозвілля;
– за
тривалістю
переважало
довготривале
інтерактивне дозвілля (гуртки, колективи, школи,
університети). Епізодичними були лише кінолекторії та
одноденні курси;
– за напрямом домінували кінопокази, лекторії,
батьківські та педагогічні університети, університети
знань та факультети професій, школи юних
математиків, музичні, художні та спортивні секції тощо.
Структура інтерактивного дозвілля складалася з
таких компонентів:
– спілкування з представниками інших соціальних
(шахтарями, лікарями, робітниками) та вікових груп
(діти, досвідчені педагоги);
– творча робота в музичних та художніх студіях;
– менторська діяльність.
Параметри інтерактивного дозвілля освітян доби
“відлиги”, що їх пропагувала “Радянська освіта” [13,
с. 20–28]:
1) освітній параметр (робота лекторами була
можливістю розширити власні інтелектуальні горизонти
(факультети, факультативи тощо);
2) політичний параметр (робота на агітаційних
пунктах становила собою пряму пропаганду політичних
ідеалів комунізму, а лекції часто допомагали
переконати у перевагах радянської науки над наукою
“загниваючого Заходу”);
3) моральний параметр (виявлявся у пропагуванні
морального кодексу будівника комунізму на лекціях у
батьківських та педагогічних університетах, ідеалів
молодих комсомольців під час роботи з молоддю
заводів та установ міст, піонерської відданості під час
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розучування піонерських пісень у дитячих музичних
гуртках та хорах);
4) естетичний параметр (виявився у керівництві
творчими
об’єднаннями
маленьких
українців,
прищеплення любові до музики та краси);
5) екологічний параметр (отримував специфічний
теоретичний прояв крізь лекційні курси, у яких на фоні
досягнення радянської агрономії висвітлювалися
питання збереження навколишнього середовища або ж
навпаки його сільськогосподарського освоєння);
6) соціальний параметр (проглядається крізь
посилення соціальних зв’язків колективів педінститутів
з різними соціальними інституціями міст та областей
(заводів, фабрик, громади, шкіл тощо), що допомагали у
процесі соціальної інтеграції студентів та педагогів);
7) сімейний параметр дозвілля чи не найповніше
виявився саме в інтерактивному типові дозвілля через
організацію батьківських університетів, під час роботи
яких батьками доносили знання про побут родини,
правила облаштування життя, місце та роль батьків та
про сімейну мораль;
8) Економічний параметр інтерактивного дозвілля
мав таке саме теоретичне вираження, оминаючи
практичну сторону свого втілення і стосувався лише
пояснення механізмів дії соціалістичної економіки
(натомість заходи, організовані педагогами у межах
власного інтерактивного дозвілля, не приносили
прибутку, хоч часто і були заходами на замовлення, як
то курси вивчення мов, недільні школи тощо).
З’ясуємо, які функції виконувало культурне
дозвілля освітян [13, с. 37]:
– комунікативна функція задовольнялася під час
вечорів–зустрічей
з
передовими
учителями
(інформаційне спілкування), а також дітьми–учнями та
однолітками з фабрик та установ, у ході репетицій та
занять (емоційне спілкування);
– соціальна функція допомагала знайти своє місце у
житті у громаді міста, а також підносила гідність
студентів на фоні успіхів їхньої роботи з колективами
школярів та виробничників;
– пізнавальна функція проявлялася під час
самостійної роботи перед проведенням відкритих
лекцій, занять та зустрічей, а також під час взаємного
обміну досвідом з виробничниками навзаєм за передані
знання з циклу гуманітарних дисциплін;
– творча функція виконувалася студентами та
викладачами, які брали участь у роботі музичних та
художніх студій у якості керівників та викладачів, що
допомагало втілити ціннісно–орієнтаційну та виховну
функцію мистецтва у колі як вихованців, так і самих
майбутніх учителів.
Якщо визначати рівні інтерактивного дозвілля у
стінах педінститутів, то інтерактивне дозвілля у самому
своєму осерді не може належати І (пасивному) рівню.
Не відповідало воно і ІІ (розважальному) рівню
дозвілля, бо студент та викладачі ставили за мету своєї
взаємодії не розвагу, а донесення знання що
поєднувалося з копіткою працею та підготовкою. Тому
чи не найбільше інтерактивне дозвілля у колективах
педінститутів носило риси ІІІ – пізнавального – рівня
дозвілля. Воно було як спрямоване на задоволення
пізнавальних потреб населення, так і саме спонукало до
підвищення інтелектуальних запитів освітян. Доволі
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часто (особливо у взаємодії з дітьми) інтерактивне
дозвілля набувало характеристик найвищого – IV –
творчого рівня, коли проростало у світ концертами та
виступами, маючи високу духовну насиченість [13,
с. 38]. Таким чином, інтерактивне дозвілля у стінах
педінститутів охоплювало майже всі рівні, які
допомагали задовольнити потреби заповнення вільного
часу освітян.
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Interactive leisure in pedagogical institutes of Ukrainian Soviet
Socialist Republic during the “thaw” period (2)
The article illustrates the evolution of the type of interactive leisure of educators
in Pedagogical Institute of USSR during the period of de–Stalinization (1953–1964).
Application of content analysis method of educational media allowed illustrating the
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core of the leisure. It also helped to give general characteristics of leisure according
to modern approaches in the theory and history of leasure.
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Интерактивный досуг в педагогических институтах УССР времён
“оттепели” (2)
Иллюстрируется эволюция культурного типа досуга педагогов
пединститутов УССР периода десталинизации (1953–1964 гг.). Применение
метода
контент–анализа
педагогической
прессы
позволило
проиллюстрировать наполнение досуга студентов; отследить соотношение
характеристик внерабочего времени в соответствии с современными
подходами теории и истории досуга.
Ключевые слова: повседневность, студенты, интерактивный досуг,
высшая педагогическая школа, десталинизация.
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"ЛИХІ 90-ТІ" І "ПОМАРАНЧЕВА" РЕВОЛЮЦІЯ:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Економічним підгрунтям громадянського суспільства є розвинутий
середній клас. Приватні підприємці, високоосвітчені фахівці, представники
творчих професій складають його основу. В Україні середній клас формувався
разом із проведенням економічних реформ. Результат економічних реформ, що
почали впроваджуватися ще на початку 1990-х рр., виглядає досить сумнівним:
незадоволеність ними значно перевищує покладені колись очікування. Економічні
реформи були непослідовними, непродуманими і половинчастими. Як наслідок,
вже на початок 2000-х рр. в Україні сформувалася напівфеодальна економіка,
заснована на відносинах "патрон - клієнтела", намітилися тенденції до
консервації режиму, всієї повноти економічної і політичної влади в руках
обмеженого кола осіб. Позитивним результатом економічних реформ стало
зростання економіки на початку 2000-х рр, підвищення зарплат і пенсій,
виникнення середнього класу, якому потрібна демократія, ринкова економіка і
правопорядок. Середній клас і формує громадянське суспільство, яке впливає на
владу, обмежує її вплив не життя і діяльність людей і здатне їй протистояти.
"Помаранчева" революція стала першою серйозною заявкою середнього класу в
незалежній Україні на право відстоювати свої інтереси.
Ключові слова: середній клас, економіка, реформи, лібералізм,
громадянське суспільство.

У статті, опублікованій в попередньому номері, було
розглянуто перший етап розвитку громадянського
суспільства в Україні, який, на мою думку, розпочався з
діяльності шістдесятників і завершився із виникненням
Народного Руху і проголошенням незалежності України.
Умовно, ми його назвали культурницьким, відповідно
до превалюючого спрямування.
Другий етап розпочинається з проголошення
незалежності України 24 серпня 1991 р. і закінчується
"помаранчевою" революцією листопада 2004 р.
Основний його зміст полягає у здійсненні суспільноекономічних перетворень. Логічним продовженням
суспільно-економічних перетворень після здобуття
незалежності 1991 р. стала розбудова ринкової
економіки, її інтеграції у світовий, ліберальний за своїм
визначенням
економічний
простір;
набуття
у
перспективі членства у Євросоюзі. На історичну сцену
виходить середній клас, сформований у період
незалежності.
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Висвітлення економіного розвитку України знайшло
відображення
у
низці
наукових
і
науковопубліцистичних публікацій. А. Гальчинський [1] у книзі
"Лібералізм: уроки для України" розглядає світоглядні
позиції лібералізму, його еволюцію, і, що цікаво для нас,
аналізує перспективи трансформацій українського
суспільтсва. Г. Касьянов [3] у книзі "Україна 1991 –
2007: нариси новітньої історії", на мою думку, дає
досить об'єктивну інформацію, хоча й не позбавлену
авторських оцінок. М. Рябчук [4] не досліджує
безпосередньо економічні процеси, його більше
цікавить вивчення українських ідентичностей; за його
думкою, український середній клас має чітку
проєвропейську позицію і він є рушієм всіх важливих
перетворень в країні. О. Чувардинський [6] розглядає
процеси становлення і функціонування громадянського
суспільства в Україні. М. Шульга [7] аналізує ключові
етапи новітньої української історії, їх соціальноекономічний зміст. Висновки про результати соціальноекономічних перетворень дослідник робить невтішні.
Цінний емпіричний матеріал містять видання
результатів соціологійного моніторингу, що його видає
Інститут соціології НАН України [2; 5].
Згідно підрахункам спеціалістів "Дойчебанку",
економічний потенціал України по 10 основним
показниками оцінювався в 83 бали із 100 можливих [3,
с. 37]. Проте ейфорія минула досить швидко. 1990-ті
роки стали роками "дикого капіталізму" із всіма
витікаючими звідси наслідками. Ці роки дали безмежні
можливості для небагатьох самих кмітливих, часто
безпринципних, ділків і стали часом найбільших
розчарувань і розгубленості у більшості українців. В
принципі, підрахунки закордонних спеціалістів були
вірними, але вони враховували тільки економічні
показники, і не врахували іншого – традицій
господарської діяльності. А вона в Радянському Союзі
дещо різнилася від західних стандартів.
Дісно, що могла відчувати середньостатистична
людина, яку виховували у дусі зневаги до
самозбагачення і презирства до "українського
буржуазного націоналізму", особливо у стані "холодної
війни" із капіталістичним Заходом, коли цей капіталізм
прийшов до нас? Те, що вчора було білим, а сьогодні
стало чорним, і навпаки, стало стресом для більшості
людей. Старого собаку новим трюкам не навчиш.
Разом із незалежністю молода українська держава
отримала і ряд проблем, не тільки економічного, а й
психологічного характеру.
Головною проблемою стала кадрова. При владі, на
своїх
посадах
здебільшого
залишалася
стара
партноменклатура. Вихована у дусі ленінськосталінської ідеології, вона не хотіла / не могла
керуватися
принципами
ринкової
економіки,
орієнтована на виконання вказівок більше, ніж на прояв
власної ініціативи, з підозрою ставилася до ініціатив і
новацій з боку підлеглих, мислила радянськими
парадигмами в незалежній Україні. Від неї й годі було
чекати реальних кроків у формуванні демократії.
Україна багато в чому програла, коли не наважилася на
люстрацію за прикладом більшості колишніх країн
соцтабору.
Поряд із проблемою влади виникла і проблема
опозиції. По-перше, націонал-демократичні партії
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

зазнавали труднощів із переорієнтацією з "партій
боротьби" у "партії розвитку". По-друге, відомий
компроміс із владою "вам культура – нам гроші" став
для націонал-демократів фатальним. Культура зазнавала
негараздів без матеріальної підтримки. Чи то з браку
рішучості і недоречного конформізму, чи то з причини
притаманного українській інтелігенції презирства до
"міщанства", націонал-демократи не спромоглися
усунути колишню партноменклатуру від влади,
забравши собі і культуру, і гроші.
За
словами
Т. Петрушиної,
свій
рух
до
капіталістичної економіки Україна розпочала, не маючи
ні сильної держави, ні громадянського суспільства, ні
первісних капіталів і ринків [5, с. 271].
Економічна криза в перші роки незалежності
вилилася у стрімкий обвал економіки. Кризові явища
поглиблювали розрив економічних зв'язків, втрата
традиційних ринків збуту, стрімке скорочення попиту на
продукцію військово-промислового комплексу.
Суттєвим політичним гальмом економічних реформ
стала боротьба між законодавчою і виконавчою гілками
влади. Якщо виконавча влада вдавалася до намагань
провести реформи, вони неодмінно блокувались
парламентом, де "червоні директора" успішно
продавлювали рішення, які забезпечували їм дешеві
кредити та субсидії. За висловом Г. Касьянова, единий і
самий очевидний консенсус між ними при
Л. Кравчукові було досягнуто в одному: бажанні
максимально зберегти контроль над економікою, який
дозволяв неформально перерозподіляти державну
власність [3, с. 74].
Приватизація здійснювалася вкрай повільно.
Українські економісти на чолі з віце-прем'єр-міністром
Володимиром Лановим розробили державну програму
приватизації, яка створювала перспективу для
формування прошарку приватних власників. До
середини 1992 р., не дивлячись на спротив "лівих" у
парламенті, в Україні було прийнято чотири закони про
приватизацію.
Уповільнення
в
офіційній
приватизації
сопроводжувалось
інтенсивним
накопиченням
"первісного капіталу" за рахунок масштабної
експлуатації державних коштів впливовими групами
нових "рантьє". Це були "червоні директора", частково
нові підприємці, власники посередницьких фірм,
банкіри, державні чиновники, кримінальні елементи.
Масштаби збитків, нанесені державі "економікою
рантьє", важко піддаються оцінці.
Ні у Президента України Л. Кучми, ні в урядів, які за
час Л. Кучми змінювались сім разів, не було змоги
реалізувати плани реформ у повному обсязі: політичні
рішення у більшості випадків зіштовхувались з
економічними і політичними інтересами різноманітних
груп впливу, протидія "лівих" у парламенті,
конституційний процес, кримська криза 1994-1995 рр.,
перехід на світові ціни на ринку енергоносіїв.
Програма "Шляхом радикальних економічних
реформ" була представлена президентом парламенту у
жовтні 1994 р. Це був план швидкого і рішучого
реформування економіки згідно сценарію "шокової
терапії", в якому досягнення головної мети (створення
основ ринкової економіки) забезпечувалися рішучими
структурними трансформаціями. Передбачалася відміна
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державних замовлень і контрактів, демонополізація,
скорочення державних дотацій і введення практики
банкрутств збиткових підприємств, запровадження
приватної власності на землю і засоби виробництва,
лібералізація
імпортно-експортних
операцій.
Результатом реформи мала стати макроекономічна
стабілізація і перехід до розвитку. Згідно підрахункам
Світового банку, в результаті реалізації цієї програми
валовий національний продукт показав зростання у
6-7 % вже в 1996 р. [3, с. 158].
Але послідовне, неухильне і швидке проведення
реформ було неможливим через необхідність
реформаторів лавіювати між різними групими інтересів,
йти на політичні компроміси і навіть відмовлятися від
запланованих заходів. За час перебування Л. Кучми при
владі ним і урядами було розроблено сім національних
економічних програм і стратегій, і всі вони були
виконані лише частково або не виконані зовсім.
В межах данної статті нам немає сенсу зупинятися
на описові економічних процесів, прийнятих законів в
царині економіки. По-перше, це зайняло б забагато
місця і вийшо за рамки статті. По-друге, ця інформація є
загальновідомою і доступною навіть у підручниках для
школярів. Нас цікавлять передусім результати і
тенденції, які проявилися на початку 2000-х рр.
У 2000 р. почав діяти на повну силу указ про
спрощену систему оподаткування для малого бізнесу і
приватних підприємців – фізичних осіб. До 2002 р. в
сфері малого підприємництва було зареєстровано
близько 23 % занятого населення.
На початку 2000-х рр. економічна міць великого
капіталу досягла такого рівня, що центральна влада в
свою чергу потрапила в залежність від фінансовопромислових груп і мусила балансувати між ними,
регулюючи
доступ
до
приватизації
великих
підприємств, енергоринку, забезпечувала податкові
пільги. ФПГ із традиційних галузей діяльності
(металугрія, енергетика, хімічна промисловість,
машинобудування) стали розширювати присутність в
сільському господарстві, харчовій промисловості, сфері
інформаційних технологій і комунікацій.
Незважаючи на певну позитивну роль, яку відіграли
ФПГ в економічному пожвавленні початку 2000-х рр.,
залишалися в силі негативні тенденції. Монопольний
стан у низці важливих галузей української економіки,
злиття із владою і можливості тиску на її гілки, аж до
зрощення з ними, ускладнювали можливості для чесної
конкуренції,
іноземних
інвестицій,
створювали
сприятливі умови для корупції.
Економічне зростання першої половини 2000-х рр.,
хоча й було компенсанційним, на думку Г. Касьянова,
вражав у порівнянні із падінням 1990-х рр. За 20002004 рр. сукупне зростання валового внутрішнього
продукту, згідно офіційних даних, склав 42 % (без
врахування "тіньового сектору") [3, с. 173]. Економіка
країни в 2003-2004 рр. стрімко зростала. В 2003 р. ВВП
виріс на 9,4%, в 2004 р. - на 12,1 % [7, с. 41].
О. Чувардинський
досить
песимістично
оцінює
наслідки соціально-економічних процесів 1990-х рр. [6,
с. 14]. Тієї ж думки і М. Шульга, наголошуючи що, хоча
до 2000 р. економічне падіння призупинилося і навіть
намітилось деяке зростання, підвищувалися зарплати і
пенсії, в людей почала жевріти надія на те, що
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економічна ситуація в країні поступово буде
поліпшуватися; разом з тим, залишалось в силі
невдоволення іншими сторонами життя, прості
громадяни залишалися беззахисними перед лицем
свавілля чиновників місцевої і центральної влади [7,
с. 37].
За висновком Г. Касьянова [3, с. 176], в результаті
виникли суттєві деформації і в самій структурі влади, і в
політичній організації суспільства – в умовах
розширення формальних атрибутів демократії (партії,
громадські організації, зростання ролі представницької
влади,
розширення
інформаційного
простору)
посилювалась тенденція до зосередження економічної і
політичної влади в руках невеликої кількості людей –
олігархії,
що
супроводжувалась
розширенням
паралельної економіки, побудованої на корупції і
системі відносин "патрон – клієнтела".
К. Грищенко вважає, що характеризуючи динаміку
економічних перетворень за останні 10-15 років (стаття
опублікована у 2011 р.), можна зробити загальний
висновок: хід речей радикально не збігся з
очікуваннями
населення.
Економіка
України
піддавалася реформуванню з більшими витратами і з
меншою ефективністю, ніж це очікувалося [2, с. 290].
За даними фонду "Демократичні ініціативи", майже
дві третини громадян України (64 %) у 2004 р. вважали,
що все, що відбувалося в Україні, йшло у
неправильному напряму [5, с. 274]. На мою думку, цей
факт свідчить про два фактори зростання активсності
суспільтсва: по-перше, невдоволеність дією влади, яка
сама підштовхнула до згуртовування громадянського
суспільства проти себе, по-друге, про підвищення вимог
суспільства до влади, яке вже, на відміну від
рядянського, не буде простим "спостерігачем" і
"споживачем".
"Помаранчева"
революція
стала
відповіддю
суспільтсва на спроби консервації правлячими елітами
панівного становища. Академік А. Гальчинський
зазначає, що "помаранчева" революція не була
революцією бідних. Вона здійснювалась не за рецептами
К. Маркса. Це не була революбія маргіналів, люмпенів. Її
конструктивізм, толерантість і мирні обриси
пояснювались насамперед ціює причиною. Основне гасло
Майдану "Свободу не спинити!", насамперед, є гаслом
середнійх верств населення, гаслом лібералізму" [1,
с. 248]. Це свідчить про те, що на 2004 р. в Україні
вповні сформувався середній клас, можливо відносно
невеликий прошарок, але достатньо чисельний, щоб
згуртуватися навколо своєї мети - відстоювання права
на обрання того кандидата у Президенти, якого
підтримує суспільство і чия програма відповідає
суспільним запитам.
"Помаранчева" революція була сприйнята у
суспільстві неоднозначно. З одного боку, середній клас і
інтелігенція вітали перемогу В. Ющенка. З іншого,
громадяни України з іншою ідентичністю, які не
сприймали західні ліберальні цінності, тяжіючи до
радянського соціалізму, розцінила Майдан як свою
поразку. Цим ми можемо пояснити подальший реванш
Партії регіонів і В. Януковича.
М. Рябчук в 2010 р. писав про тогочасну еліту,
називаючи її "феодальною", і пояснював утиски
середнього класу наступним чином: "Громадянське
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суспільство як основа модерної нації є головним їхнім
ворогом. Тож зусилля усіх самозваних постсовєтських
еліт послідовно спрямовані на його знищення – через
юридичні обмеження та поліційні репресії, через
пропагандистську дискредитацію та маргіналізацію, а
головне – через системні й систематичні утиски
малого й середнього бізнесу як економічної бази
антифеодального
"третього
стану"
основи
новочасного громадянства та, відповідно, політичної
нації" [4, с. 230-231]. О. Чувардинський характеризує
українське суспільство як суспільство розколотих
цінностей [6, с. 16]. У той же час, на думку дослідника,
Україна не є розколотою країною ні цівілізаційно, ні
економічно, ні політично. Більшість проблем утворює
ідеологічно-ціннісна розколотість суспільства.
З тієї причини, що "помаранчева" революція не
призвела до кардинальної зміни системи і заміни старої
еліти новою, ми припускаємо, що події на Майдані-2004
були одним з етапів формування сучасної української
політичної нації і громадянського суспільства.
Український середній клас зумів зрозуміти свої
економічні інтереси, але його енергії і згуртованості
вистачило лише на відносно короткостроковий вибух
масового невдоволення. Той факт, що в подальшому
середній клас не зміг впливати на рішення Президента
В. Ющенка, прем'єрів Ю. Тимшенко, Ю. Єханурова,
Ю. Тимошенко свідчили про недостатню політичну
зрілість середнього класу і чи то неспроможність, чи то
небажання
об'єднуватися
заради
досягнення
довгострокових політичних цілей. Тому третій етап
розуитку громадянського суспільства (2005 – 2013 рр.)
ми характеризуємо як політичний.
Незважаючи на "дикий капіталізм" 1990-х рр.,
засилля
олігархії,
формування
патрональноклієнтельської системи, в Україні сфомувався середній
клас, достатньо потужний для того, щоб у разі потреби
зорганізуватися і захистити свої інтереси. Український
середній клас поволі розвивався і укріплювався. На
відміну від фінансово-промислових груп, він не був
пов'язаний із владою, і не мав у своєму розпорядженні
значних капіталів. Проте, навіть цього всього виявилося
цілком достатньо.
"Помаранчева" революція відбулась 22 листопада
2004 р. не стільки як протести проти масових
фальсифікацій на виборах Президента України, скільки
як прагення йти європейським, ліберальним шляхом
розвитку, і відкинути консерватизм й побороти
закостенілість еліт. Вона увінчалась перемогою
українського народу, який відстояв своє право на
обрання майбутнього, якого він бажає.
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"Dashing 1990ies" and "Orange Revolution": Socio-economic
prerequisites for the formation of civil society
Developed middle class makes up the economical basis of civil society.
Businessmen, specialiststs and representatives of creative professions make its
foundatin. Ukraine's middle class was formed simultaneously with economic reforms.
The result of the economic reforms that were implemented in the early 1990s, turned
out to be quite dubious because of dissatisfaction and the discrepancy between the
expected and the achieved. Economic reforms were inconsistent, ill-conceived and
half-hearted. As a result, already at the beginning of the 2000s in Ukraine a semifeudal economy based on the relationship of "patron - klientela" has formed, equally
trends in consertration of the whole economic and political power in the hands of a
few persons has appeared. The growth of the economy in the early 2000s, the increase
of salaries and pensions, the emergence of the middle class was the positive result of
the economic reforms. It is known that the middle class need democracy, market
economy and the rule of law. Also the middle class forms the civil society, which
affects the power, limits its impact on the lives and activities of people and able to
resist it. The "Orange" revolution was the first serious application of the middle class
in independent Ukraine for the right to defend their interests.
Keywords: middle class, the economy, reform, liberalism, civil society.
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"Лихие 90-е" и "оранжевая" революция: социальноэкономические предпосылки формирования гражданского
общества
Экономической основой гражданского общества является развитый
средний класс. Частные предприниматели, специалисты, представители
творческих профессий составляют его основу. В Украине средний класс
формировался одновременно с проведением экономических реформ. Результат
экономических реформ, которые начали внедряться еще в начале 1990-х гг.,
оказался довольно сомнительным: неудовлетворенность ими значительно
превышает возложенные на них некогда ожидания. Экономические реформы
были непоследовательными, непродуманными и половинчатыми. Как
следствие, уже на начало 2000-х гг. в Украине сформировалась полуфеодальная
экономика, основанная на отношениях "патрон - клієнтела", наметились
тенденции к консервации режима, всей полноты экономической и
политической власти в руках ограниченного круга лиц. Положительным
результатом экономических реформ стал рост экономики в начале 2000-х гг,
повышение зарплат и пенсий, возникновение среднего класса, которому нужна
демократия, рыночная экономика и правопорядок. Средний класс и формирует
гражданское общество, которое влияет на власть, ограничивает ее влияние на
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жизнь и деятельность людей и способно ей противостоять. "Оранжевая"
революция стала первой серьезной заявкой среднего класса в независимой
Украине на право отстаивать свои интересы.
Ключевые слова: средний класс, экономика, реформы, либерализм,
гражданское общество.
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ВІДРОДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ
В КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
Аналізується розвиток кооперативного руху в кінці ХХ – на початку
ХХІ століття. Зокрема, автор звертає увагу на те, що кооперативи стали
однією із форм зародження ринкових відносин на селі, яка керувалася
принципами взаємодопомоги і соціального захисту українських селян.
Досліджуються етапи розвитку кооперативного руху в незалежній Україні, а
також з’ясовуються ті перешкоди, котрі стали на заваді для повноцінного
функціонування даного типу підприємницької діяльності.
Ключові слова: кооперативи, українське село, підприємництво, аграрна
реформа.

На початку 1990–х років ХХ століття в рамках
проведення аграрної реформи було проведено
реструктуризацію колгоспно–радгоспної системи, яка
привела до появи нових підприємницьких форм ведення
сільського господарства. Однією з них стали
кооперативи. Проте, на жаль, наша держава приділила
дуже мало уваги розвитку даного типу підприємницької
діяльності. І на даний момент ми можемо констатувати,
що кооперативний рух переживає не найкращі свої
часи. Хоча за свідченнями істориків–аграрників
кооперативи завжди виступали своєрідними центрами
самодопомоги і соціального захисту селян. З огляду на
це виникає необхідність з історичної площини
з’ясувати, яку роль відіграли кооперативи в процесі
утвердження ринкових відносин в українському селі.
Література, присвячена даній темі, є надзвичайно
чисельною і різноманітною в усіх можливих
відношеннях і аспектах та охоплює широкий спектр від
публіцистичних джерел до наукових праць, монографій.
Зокрема, одну із своїх робіт присвятив даній темі
А. В. Чаянов [1]. Вчений охарактеризував основні
форми організації кооперативів. Різні аспекти
кооперативного
руху
висвітлені
в
працях
О. М. Ткаченка [5], І. Мадзія [6], І. Томича [11],
Б. Беренштейна, О. Третяка [13]. Цікавою із точки зору
історичної ретроспективи є стаття З. Михайлика [2].
Автор описав свої думки щодо сучасного стану
кооперативів та провів історичні паралелі минулого і
сьогодення. Варто зазначити, що більшість науковців
висвітлюють
функціонування
кооперативів
з
економічної точки зору, в той час як робіт, що
аналізують дану проблему з боку недалекого
історичного минулого практично немає.
Тому метою даної статті є дослідження процесу
відродження кооперативного руху в кінці ХХ – на
початку ХХІ століття, а також аналіз тих проблем, що
стали на заваді для його нормального функціонування.
Кооперативний рух став одним із показників
зародження ринкових відносин в українському селі.
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Власне розвиток сільськогосподарських кооперативів
був виразником давніх традицій і самої природи праці
селян на землі. Так, А. В. Чаянов вказував, що
сільськогосподарська кооперація є досконалою формою
організації селянського господарства, яке дозволяє
дрібному товаровиробникові, не руйнуючи своєї
індивідуальності, виділити із свого плану ті його
елементи, в яких високотоварна форма виробництва має
безперечні переваги над дрібною [1, с. 75].
Слід зазначити, що кооперативний рух існував в
українських селах ще у кінці ХІХ – початку
ХХ століття. На думку доктора історичних наук,
професора Черкаського національного університету ім.
Б. Хмельницького А. Г. Морозова, кооперація в той час
просто
процвітала.
Особливо
були
поширені
молочарські
та
м’ясні
кооперативи,
котрі
організовували власну переробку продукції. Не
існувало труднощів і з її реалізацією – українське масло
успішно конкурувало на ринках Лондона, бекон був
нарозхват у Парижі, законсервовані вапном яйця
експортували до Німеччини. Великим попитом в Європі
користувалися українські сухофрукти і соління.
Прибутки, що отримували кооперативи, ділилися між їх
членами [2, с. 3]. Радянська влада спочатку виявила
лояльність до діяльності кооперативів. Навіть
підтримала створення Укрсільбанку, який відіграв
позитивну роль у їх кредитуванні: виробництво
продовольства збільшилося. Однак у 1930 році, після
проголошення політики про суцільну колективізацію
фінансування індивідуальних селянських господарств
було остаточно заблоковано, а членів кооперативів
оголосили “ворожими елементами”.
Відродився кооперативний рух лише після
проголошення незалежності. Новостворені кооперативи
поділялися на три типи: виробничий кооператив,
споживче товариство, обслуговуючий кооператив.
Виробничий кооператив був юридичною особою,
яка створювалася громадянами з метою здійснення
господарської діяльності на засадах підприємництва для
одержання прибутку [3].
Споживчі
товариства
–
кооперативи,
які
утворювалися шляхом об’єднання фізичних або
юридичних осіб для організації торговельного
обслуговування,
заготівель
сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання
інших послуг з метою задоволення споживчих потреб
його членів.
Обслуговуючі – утворювалися шляхом об’єднання
фізичних або юридичних осіб для надання послуг
переважно членам кооперативу, а також особам з метою
ведення їх господарської діяльності [4, с. 34].
Відзначимо, що на підприємницьких засадах
розпочали діяльність саме сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи (СОКи). Структура їх
функціонування зумовлювалася економічними і
суспільними умовами, спровокованими проведенням
аграрної реформи в Україні. Сільськогосподарська
кооперація,
будучи
“процесом
вертикальної
концентрації сільського господарства” [5, с. 75]
вирішувала вищеназвану проблему і, як наслідок,
забезпечувала
конкурентоспроможність
сільських
товаровиробників.
Загалом становлення СОКів відбувалося у три етапи.
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І етап припав на 1993–1995 роки. Саме в цей період
розпочали
функціонувати
перші
кооперативи
незалежної України. Зокрема, у грудні 1993 року було
створено
сільськогосподарський
обслуговуючий
кооператив у Зліщицькому районі Тернопільської
області “Ратай” на чолі з Ігорем Марусяком [6, с. 8]. За
18 років свого існування “Ратай” об’єднав 250
фермерських та особистих селянських господарств.
Трохи пізніше було утворено у Рівненській області
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
“Західний”, до складу якого увійшло 30 фермерів та
особистих
селянських
господарств,
а
також
сільгоспкооператив “Енеїда” у м. Херсон [7].
Крім того, у Львівській області було створено
широку мережу кооперативів “Маслосоюзу”. До їх
складу входили як виробничі, так і переробні структури.
У Стрийському районі до молочарської організації
ввійшли підприємства з виробництва молочної
продукції “Верховина”, фермери, спілки власних
селянських господарств, молокозавод, молокозбірні
пункти, ряд торгівельних організацій [8, с. 70].
ІІ етап тривав із 1997 по 2001 роки. Розпочався він
прийняттям Закону України “Про сільськогосподарську
кооперацію” (19.07.1997 р.), в якому окремим розділом
було закладено законодавчі підвалини для розвитку
сільськогосподарських кооперативів [9, с. 261]. У
Міністерство
аграрної
політики
та
2000 р.
продовольства
України
затвердило
Програму
становлення
і
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
як
неприбуткових
організацій [10] та Рекомендації щодо створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з
використанням майнових паїв або часток в майні, що
знаходяться у спільній частковій власності колишніх
членів
реорганізованих
колективних
сільськогосподарських підприємств [11].
У 2004 році було прийнято ще один законодавчий
акт “Про кооперацію”, що визначив правові,
організаційні, економічні та соціальні основи
функціонування кооперації в Україні. Внаслідок
введення в дію даних законопроектів було зафіксовано
існування найбільшої кількості СОКів за весь період
незалежності України. Так, у 2004 році в Україні
нараховувалося понад 1100 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів [12]. А на початок 2005
року їхня кількість вже становила 1127 одиниць [13,
с. 39]. Проте, починаючи з кінця 2005 року кількість
обслуговуючих
кооперативів
почала
поступово
зменшуватись.
ІІІ етап розпочався у 2009 році прийняттям
“Державної
цільової
програми
розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до
2015 року”, з визначеним фінансуванням у 6,7 млрд.
гривень [14]. Особливість цієї програми полягала у
тому, що вперше у новітній історії України із
держбюджету було виділено та направлено у регіони 90
млн. гривень, для підтримки СОКів. 90% із коштів
відводилося на формування матеріально–технічної бази
підприємств. Внаслідок такого кроку в 2009 році
кількість сільгоспкооперативів зросла із 400 до 655
одиниць. Однак програма припинила працювати з
червня 2011 р., коли втратила чинність внаслідок
прийняття Постанови Кабінету Міністрів України “Про
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скорочення кількості та укрупнення державних
цільових програм” [15].
На зміну їй було ухвалено альтернативну Постанову
Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у
державному
бюджеті
для
підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”
від 09.03.2011 р. № 272, якою встановлювався порядок
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті
для
підтримки
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів [16, с. 24].
У 2012 році Генеральна Асамблея ООН оголосила
2012 рік Міжнародним роком кооперативів. З огляду на
це в державному бюджеті України на 2012 р. за
бюджетною програмою “Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому
комплексі”
для
підтримки
сільськогосподарських кооперативів м’ясо–молочного
напряму діяльності виділено 5 млн. грн., за рахунок
яких мала відшкодовувалась вартість придбання
сільгосптехніки в розмірі 90% [17]. На той час
обслуговуючих кооперативів нараховувалося 741
одиниця.
Проте через такий несистематичний підхід держави
до розвитку кооперативного руху багато із них діяли
неефективно. Серед основних проблем функціонування
і розвитку цих організацій на кінець першого
десятиліття ХХІ століття можна виділити наступні:
низький рівень державної підтримки розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та
подвійне оподаткування. Варто зазначити, що у
Податковому
кодексі
України.
обслуговуючий
кооператив не було внесено до переліку неприбуткових
установ та організацій, і він оподатковувався на
загальних підставах, що ніяк не сприяло його
подальшому розвитку.
Таким чином, хоча кооперативний рух і став однією
із форм зародження ринкових відносин на селі, в
середині першого десятиліття ХХІ століття виявилося,
що він переживає складні для свого розвитку часи,
оскільки попри галасливі заяви владної верхівки про
його значущість для економіки країни, кооперативний
рух виявився забутий нею. Фактологічний матеріал,
результати та висновки статті можуть бути залучені для
подальшого дослідження суспільно–політичних і
соціально–економічних
змін
українського
села
протягом періоду незалежності та використані для
написання узагальнюючих праць з аграрної історії
України, для підготовки навчальних і навчально–
методичних посібників, та для лекційних курсів,
спецкурсів і спецсемінарів.
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Cooperative movement renaissance in Ukraine in the end of ХХ –
beginning of ХХІ century
Development of the cooperative movement in the end of ХХ – beginning of ХХІ
century is analyzed in the article. The author emphasizes that cooperatives became
one of forms of birth of market relations in the village, ways of mutual assistance and
social protection of the Ukrainian villagers. Stages of cooperative movement
development in the independent Ukraine are researched in the article and the author
finds out the obstacles that hindered full functioning of the given form of enterprise.
Keywords: cooperatives, Ukrainian village, enterprise, land reform.
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Возрождение кооперативного движения в Украине в конце ХХ –
начале ХХІ столетия
Анализируется развитие кооперативного движения в конце ХХ – начале
XXI века. В частности, автор обращает внимание на то, что кооперативы
стали одной из форм зарождения рыночных отношений на селе, которая
руководствовалась принципами взаимопомощи и социальной защиты
украинских крестьян. Исследуются этапы развития кооперативного движения
в независимой Украине, а также анализируются те препятствия, которые
стали помехой для полноценного функционирования данного типа
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: кооперативы, украинское село, предпринимательство,
аграрная реформа.
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РЕСТИТУЦІЇ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Тема реституцій багаторазово піднімалась та досліджувалась
науковцями–істориками у незалежній Україні. Адже питання повернення
втрачених цінностей є наріжним та таким, що вимагало та вимагатиме ще
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довгий час відповіді з боку багатьох учасників міжнародного кола, що в той чи
інший період історії були безпосередньо причетні до проблематики.
Ключові слова: реституції, Європейська інтеграція, Європейський вектор
розвитку України, реституційна позика, Європейські домовленості.

Почнемо з роз’яснення визначення “реститу́ція”. За
електронною енциклопедією, вікіпедією, – це (лат.
restitutio – відновлення) – відновлення стану майна,
який існував на момент вчинення дії, що завдала шкоди.
Таким чином – це повернення або відновлення
матеріальних цінностей в натурі – тих же самих, або
подібних, або речей такої самої вартості [1]. Отже про
реституції згадують, безумовно, в умовах післявоєнного
часу та можливо в умовах мирного часу, але коли
мають місце захоплення чужої території. Тоді за умов
міжнародного права, якщо втрачені цінності неможливо
повернути у натурі, то відшкодовується їх вартість у
грошах.
Це питання є наразі актуальним, та популярним
серед сучасних вчених–істориків. Також автором статті
в дисертаційному дослідженні було розглянуто та
проаналізовано стан реституційного питання у
відносинах між незалежною Україною та об’єднаною
Німеччиною [2]. Проте для кращого розуміння причин
гальмування та уповільнення процесу, автор послідовно
звернеться до правової бази проблематики. Адже,
недовиконання обов’язків хоча б однією зі сторін –
учасників призводить до тупого кута, в якому, наразі
зараз і перебувають відносини між Україною та
Німеччиною в полі реституційних питань.
Охорона історико–культурного середовища та
збереження історичної пам’яті є важливим напрямом
державної політики будь–якої держави, поміж яких
Україна та Німеччина не виняток. Отже, з перших днів
незалежності України в основному Законі держави –
Конституції – було задекларовано: “Держава забезпечує
збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що
становлять культурну цінність, вживає заходів для
повернення в Україну культурних цінностей народу, які
знаходяться за її межами” [3]. Зрозуміло, що як процес
двосторонній, реституції керовані в першу чергу
договірними нормами як на універсальному (акти ООН
та ЮНЕСКО, міжнародних урядових і дипломатичних
конференцій), так і на регіональному рівнях (конвенції
Ради Європи, багатосторонні угоди країн СНД,
двосторонні угоди між державами тощо). Тому цілком
логічно
вважати
справу
реституції
процесом
двостороннім та обопільним, де зацікавленими є дві
Сторони та успіх досягнення мети залежить також від
них обох.
Особливе місце у міжнародній системі охорони
культурних цінностей належить Організації Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО),
яка, відповідно до свого Статуту, покликана
“допомагати збереженню, прогресу й поширенню знань,
піклуючись про збереження й охорону спільної
спадщини людства – книжок, творів мистецтва та інших
пам’яток історичного і наукового значення” [4] (п. 2
ст. 1).
Під егідою цієї організації у сфері охорони
культурних цінностей було укладено декілька
універсальних актів, зокрема, Конвенцію про захист
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту
(1954 р.); Конвенцію про заходи, спрямовані на
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заборону і запобігання незаконному ввезенню,
вивезенню та передачі права власності на культурні
цінності (1970 р.) [5].
Із набуттям незалежності загальними зусиллями
держави та всіх, кому небайдужа доля культури в
Україні, активізувалася робота по вирішенню питань,
пов’язаних із поверненням втрачених культурних
цінностей. Правове поле, в межах якого здійснюється
державна політика з означеної проблеми, складається з
Конституції України, Законів України “Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей”
(1999 р.), “Про охорону культурної спадщини” (2000 р.),
“Про культуру” (2010 р.) тощо.
На етапі розроблення перебуває підготовлений
Міністерством культури України законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо охорони культурної спадщини.
Донедавна вирішення питань, пов’язаних із
поверненням культурних цінностей в Україну,
знаходилося у компетенції
Державної служби
контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України. У зв’язку із реорганізацією
системи центральних органів виконавчої влади цю
Службу було ліквідовано (постанова КМУ “Про
ліквідацію урядових органів” від 28 березня 2011 р.
№ 346), а всі функції покладено на Департамент
культурної спадщини та культурних цінностей
Міністерства культури України.
Протягом 1990–1992 років в Україні були здійснені
перші кроки у напрямі до конструктивного діалогу з
питання реституцій. Зібрано цінні матеріали про кілька
десятків тисяч втрачених пам’яток [6, c. 22], створено в
системі Академії наук Інституту української археографії
“Архівну та рукописну україніку”, як узагальнюючу
комп’ютерну базу даних про склад і зміст усіх типів
документів з історії та культури України, що
знаходяться на території нашої держави або за її
межами. У 1992 р. при Кабінеті Міністрів була створена
Національна комісія з питань повернення в Україну
культурних цінностей (тепер Державна служба
контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон України) [7, c. 29].
На підставі спільної Декларації про основи відносин
між Україною і Німеччиною від 9 червня 1993 р., а
також Угоди між урядами України і ФРН від 15 лютого
1993 р. відбулися перші перемовини з питань
реституції, було створено Змішану українсько–німецьку
комісію з питань повернення культурних цінностей,
втрачених в роки Другої світової війни. До сьогодні
пройшло вісім засідань комісії. Загалом, спостерігається
нерегулярний характер проведення комісій та
відповідно недостатньо успішний рівень рішення
питань. Відомо, що під час Другої світової війни
Україна зазнала надзвичайно масштабних втрат
культурних надбань. У цей період з її території було
вивезено понад 300 тисяч музейних експонатів, майже
51 мільйон книжок, 46 мільйонів архівних справ.
Далеко не всі вони повернулися на Батьківщину, та й
довоєнні каталоги й інвентарні книги, які дали б змогу
оцінити втрати, зникли. Тому очікування нашої
держави від співробітництва з іншими країнами у
питаннях реституції культурних цінностей пов’язані
насамперед зі сподіваннями розшукати та повернути
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максимально можливу кількість втрачених у роки війни
предметів культури [8].
За часи незалежності багато разів в контексті
реституцій згадувалося про передачу українським
Урядом Уряду Федеративної Республіки Німеччини
творів та документів, пов’язаних із життям і діяльністю
німецького поета Йоганна Вольфганга фон Гете
(32 документи) [9, c. 2]. Слід зазначити, що ця подія
була відзначена, як акт “доброї волі” з боку України.
Наступною резонансною справою стала передача
“Архіву Баха” у 2001 році – унікальної збірки рукописів
європейських композиторів ХVІ–ХІХ ст. з колекцій
Берлінської співочої академії (Zing–Akademie), що
налічувала загалом 5173 одиниці зберігання (понад
1 млн. нотних аркушів). Ця справа, так би мовити,
поклала початок взаємному обміну культурними
цінностями. Адже серед першодруків творів членів
родини Й.–С. Баха – Вільгельма Фрідемана Баха та
Карла Філіппа Емануеля Баха, а також Дж. Перголезі,
В.–А. Моцарта, А. Вівальді, Г.–Ф. Телеманна,
Й. Гайдна,
Г.–Ф.
Генделя,
Л.–В.
Бетховена,
Ф. Мендельсона були й аркуші з творами українського
композитора Д. Бортнянського та М. Березовського. Ця
передача була ознаменована “доброю волею” Німецької
сторони, що погодилася, щоб частина архіву
композиторів зі слов’янських країн, залишилася в
Україні. Крім того, передану Німеччині частину архіву
було скопійовано для ЦДАМЛМ. Але, як доводять
факти, на цьому двостороння активність завершилася на
достатньо довгий період. Експерти з питань реституцій
“закидають” на певну провину керівництва, що “за так”
віддали “архів Баху”, а перед цим і документи, пов’язані
з життям і діяльністю німецького поета Йоганна
Вольфганга фон Гете. Це, на їх думку, спричинило
абсолютну “тишу” з боку Німеччини у процесі
повернення вивезених культурних цінностей. Як
зазначив керівник центру досліджень проблем
повернення та реституції культурних цінностей і
інституту
історії
України
НАНу
С. І.
Кот:
“…повернення таких масштабних пам’яток до інших
країн не було з користю використане для національних
інтересів України. Особливо прикрим є те, що ці акти
передач культурних цінностей не були використані як
важелі, аби спонукати наших партнерів до зустрічних
кроків і відповідних жестів у бік України”.
Продовжуючи думку вченого, “…є питання долі
культурних цінностей у випадку розпаду великих
держав, розшук та реституція в Україну культурних
цінностей, втрачених в роки Першої та Другої світових
війн та в результаті їхніх наслідків, а також в умовах
інших воєн та інтервенцій на території України, що
мали місце у ХХ ст….” [10], зрозумілим стають факти
досить важкого обміну втраченим майном. Адже
внаслідок розпаду Радянського Союзу, Росія стала
майже одноосібно правонаступницею та спадкоємицею
всього трофейного “добра”, що було вивезене після
війни, як компенсація за роки окупації та пограбування.
Тому велика частина “інтересів” Німеччини в цьому
полі знаходиться саме в Росії, яка має абсолютну
позицію з цього питання – трофейне належить
переможцю – відтак, будь–які спроби Німеччини
повернути свої культурні цінності виявилися марними.
Не допомогла тут і численна критика позиції Росії з
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боку міжнародних експертів в сфері реституції та
фахівців з міжнародного права.
Зовсім інша справа з Україною, яка ініціювала у
відносинах з Німеччиною відкритість навіть в таких
дражливих питаннях як реституції. Проте, поміж всіх
країн СНД саме Україні випала нелегка доля
миротворця, що має урегулювати конфлікт між
Україною, Польщею, Росією та Німеччиною – країнами
– учасниками Другої світової війни, та такими, що
мають претензії одна до одної стосовно повернення
втрачених цінностей (пограбованих, трофейних та
реституційних).
Спостерігаючи за проблемою в її історичному
розрізі, дуже важко дати цілком позитивну однозначну
оцінку діям всіх учасників. Проте слід відзначити, що
відповідно до міжнародних норм всі країни – учасники
війн (незалежно від того потерпілі чи нападаючі) мають
право на повернення своїх цінностей вивезених чи
пограбованих під час окупацій та бойових дій. Втім,
вочевидь Радянський Союз, а пізніше і Росія не дуже
дотримувалися міжнародних норм. Свідченням є
політика так званої “компенсації”, що тривала з 1943 та
поспіль до 1953 року. Створені в цей період трофейні
бригади вивозили цінності до Москви, Ленінграду та
Києва, де ті знаходилися на складах та сховищах,
позбавлені права будь–коли експонуватися. Включно до
1952 року “мистецтвознавці” в уніформі вивозили твори
мистецтва з Німеччини до Радянського Союзу [11].
Лише з середини 1950–х років, зі смертю Й. Сталіна,
Німецька Демократична Республіка пережила велике
здивування з приводу повернення деяких творів
мистецтва (а саме: полотен Рафаеля “Сикстинська
Мадонна” (1483–1520), Тиціана “Оброк” (1477–1576) та
“Спляча Венера” (1478–1510) Джорджоне), ініційоване
тодішнім Головою Уряду Н. С. Хрущовим [11]. З
розпадом Радянського Союзу Федеративна Республіка
Німеччина спробувала налагодити відносини в полі
питання реституцій з усіма державами, території яких
були окуповані під час Другої світової війни. У 1993
році з Росією було підписано двосторонню Угоду про
реституції трофейних цінностей та творів мистецтва, а
первинного
також про повернення їх в міста
перебування. Втім, вже у 1996 році, Російський
Парламент підписав закон, згідно якому все трофейне
мистецтво переходило у власність Росії. Цей закон
викликав
великий
резонанс
у
міжнародному
суспільстві. Адже ще з 1907 року, згідно Гаагського
положення про культурне надбання, що в наслідок воїн
було загарблене, знищене, воно мало бути повернутим
до первинного власника. Тому, підписаний Думою
закон, суперечив правовим нормам інтернаціонального
постулату. Відтоді Росія поклала кінець можливим
розмовам про реституції вивезених цінностей та тим
більше так і не розпочала відповідних дій.
Порівнюючи стан справ в царині реституцій на
українсько–німецькому
просторі
та
російсько–
німецькому, слід розвіяти міф про повільність та
непродуктивність заходів між Україною та Німеччиною
в полі повернення культурних цінностей одне одному.
Адже за роки незалежності Україні, не дивлячись на
нерегулярний характер обмінів, вдалося все ж таки
провести декілька резонансних справ. За цей період
було передано (повернуто та подаровано) понад
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500 тисяч одиниць архівних документів, книжок, творів
мистецтва,
меморіальних
пам’яток,
предметів
археології. Ними збагачено фонди 145 державних та
муніципальних
музеїв,
19
історико–культурних
заповідників, 30 бібліотек, 9 архівних закладів [12].
Серед повернутих раритетів до України з
Німеччини,
приміром, у 2001 році в Уманський
краєзнавчий музей урочисто передали один із
втрачених шедеврів живопису – “Весільну ходу
нареченого” П. Брейгеля–молодшого. У колекції музею
– це одна з найцінніших і найстаріших робіт початку
XVII століття [13].
У 2009 році за клопотанням Національної академії
наук України, а також за підтримки Генерального
консульства України у Франкфурті–на–Майні та
Посольства України у ФРН, Уряд федеральної землі
Гессен ухвалив рішення про повернення нашій державі
488 монет часів Боспорського царства. Тепер унікальна
колекція античних золотих і срібних боспорських монет
знаходиться у фондах Керченського державного
історико–культурного заповідника (АРК) [14].
Справжні народні раритети повернулися в Україну у
2011 році, напередодні Великодніх свят. У рамках
українсько–німецької співпраці з питань повернення та
реституції втрачених та незаконно переміщених під час
Другої світової війни культурних цінностей німецька
сторона передала Національному музею декоративно–
прикладного мистецтва 210 писанок з подільської
колекції ХІХ століття та керамічну таріль, які впродовж
70 років перебували на території Німеччини [15].
У липні 2012 року у Міністерстві культури України
відбулася чергова зустріч заступника Міністра культури
України, голови української частини Змішаної
українсько–німецької комісії Т. Кохана зі статс–
секретарем у відставці, співголовою Комісії, головою
німецької частини Комісії М. Янсеном для обговорення
найбільш
актуальних
питань
двостороннього
співробітництва у галузі реституції та повернення
культурних цінностей. Під час цієї зустрічі німецька
сторона поновила своє клопотання про повернення
картин із колекцій родини С. та Б. Функе. Українські
чиновники проінформували німецьких колег про
наявність, стан збереження та проведену науково–
дослідну роботу щодо 11 портретів родини Сіменс,
5 портретів родини Функе, які зберігаються у
Національному
музеї
історії
України.
Проте
перемовини з цього питання тривають і досі. Наразі зі
слів пані О. Юрченко–Микити, начальника відділу
контролю управління регіональних представників з
питань охорони культурної спадщини та переміщення
культурних цінностей, в інтерв’ю “Німецькій хвилі” у
2013 р. зазначено, що обмін не заставить себе довго
чекати, якщо віднайдеться можливість отримати
рівноцінні
колекції:
“Відповідно
до
нашого
законодавства, оскільки ми постраждала сторона, ми
можемо повернути об’єкти культурної спадщини, якщо
у нас є, проте маємо отримати рівноцінні колекції”, –
розповідає Юрченко–Микита. Вона додає, що були й
винятки, коли повернення відбувалося як жест “доброї
волі”. Проте українське суспільство такі кроки
сприймає неоднозначно, зазначає чиновниця, – “…у нас
тоді починаються складні політичні процеси” [16].
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Також в рамках цієї зустрічі було обговорено та
призначено дату урочистої передачі німецькій стороні
713 книг із бібліотеки Музею цукру в Берліні, які було
переміщено на територію України внаслідок Другої
світової війни і знаходилися у фондах бібліотеки
Державної наукової установи “Український науково–
дослідний інститут цукрової промисловості”. У червні
2013, під час проведення у Санкт–Петербурзі виставки
“Бронзова доба. Європа без кордонів”, присвяченій у
тому числі “трофейному мистецтву”, передача 713 книг
відбулася – вони були повернуті Німеччині [16].
Чимало між Україною та Німеччиною і невирішених
суперечок через “трофейне мистецтво”. Наприклад,
тривають переговори щодо картин Зюрмондта Людвіґа
із Аахенського музею, котрі після Другої світової
потрапили до Сімферопольського художнього музею.
Україна також сподівається на повернення додаткових
об’єктів та документів з Німеччини, наприклад,
документації щодо переміщення колекції гауляйтера
Еріха Коха з Веймара на територію СРСР.
Нелегке просування в полі вирішення проблем
зумовлене відсутністю бази даних втраченого
мистецтва та відмовою Росії щодо сприяння та хоча б
надання будь–якої інформації про перебування
втрачених цінностей на території Росії. Проте, слід
відмітити всебічну готовність німецької сторони до
співпраці – українські культурні цінності шукають,
зокрема, через електронну базу даних Lost art, створену
Координаційним центром у Магдебурзі. Ця установа
вже понад 13 років прагне забезпечити прозорість
документації про переміщення культурних цінностей.
За словами керівника Міхаеля Франца, база даних
порталу постійно збільшується. “Якщо говорити про
втрати німецьких музеїв, то кілька років тому йшлося
про 30 тисяч окремих об’єктів. Нині ж їх понад
77 тисяч”, – вказує Франц. Шукають на Lost art і
українські скарби – на порталі розміщено інформацію
про розшук понад 10300 найменувань переміщених
унаслідок війни цінностей з 14 українських закладів
[16].
Якщо ж говорити про загальні обсяги втрат
українських музеїв під час та в наслідок Другої світової
війни, то вони ще більші, майже 284 тисячі одиниць.
Окрім того, за даними міністерства культури, втрати
архівного фонду України складають 46 мільйонів справ,
книгозбірень – понад 51 мільйон книг.
Втім, повернення культурних цінностей – це
складний процес, який донині залишається однією з
найболючіших проблем сучасності. Крім того,
реституційний процес між державами являє собою шлях
компромісів, паритетності зобов’язань, збалансованості
національних інтересів, які ґрунтуються не тільки на
добрій політичній волі, а й на справедливості і праві.
Останніми роками, коли Україна показує своє
прагнення бути членом європейської сім’ї, взаємна
толерантність в питаннях співробітництва має лягти в
основу політики нашої держави. Втім, Росія, що ще
донедавна була нашим старшим “братом”, не
виконуючи сама зобов’язання міжнародних норм,
застерігає Україну від вступу в ЄС, який буцімто є
“економічним капканом” для країни, що зачиниться
відразу після того, як країні доведеться прийняти закон
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про реституцію, а права на українські активи заявлять
“80 тисяч поляків, угорців та румунів”.
Реституції – як одна з форм культурного
співробітництва, започаткована на початку 1990 років,
останнім часом являє собою один з жахів, що активно
просувається Росією в український простір для
відлякування від шляху до Євроінтеграції. Адже, за
“застереженнями” Кремля, у зв’язку з адаптаціями до
європейських норм, Києву доведеться “миритися” з
законом про реституцію. Втім опитані українські
юристи–міжнародники називають ці твердження
навмисною брехнею і нагадують, що відносини
власності
не
є
прерогативою
європейського
законодавства. Проте, Росія, яка мала б займатися
власними відносинами з Німеччиною в полі реституцій,
постійно “пхає носа” до наших взаємин. Тривають
дискусії з цих питань на російських каналах. Так, на
телеканалі “Росія 24”, що вийшла в ефір у липні 2013,
активно “мусували” тему підписання Україною
асоціації з ЄС, що “потягне” за собою, на думку
присутніх там російських вчених (президента
Російської асоціації міжнародного права Анатолія
Капустіна, співробітника інституту Російської історії
РАН Андрія Марчукова), “втрату третини своїх орних
земель” [17].
Тим часом всі опитані українські експерти
одноголосно стверджують: європейське право не
регулює відносини власності. Юрист–міжнародник
юридичної компанії “ОМП” Роберт Хорольський
нагадав, що “відповідно до одного з двох головних
документів ЄС, права на власність виведені за рамки
компетенції Євросоюзу”. Тому питання реституції та
відносин власності навіть теоретично не могли
потрапити в текст Угоди про асоціацію України та ЄС.
Питання реституції майна є винятковим суверенним
правом кожної окремої країни–члена ЄС, підтвердив
член української переговорної групи щодо угоди про
асоціацію з ЄС Тарас Качка. “Євросоюз не вирішує
питання власності і не втручається в процес їх
обговорення. З цієї причини при підготовці тексту
Угоди про асоціацію України з ЄС Брюссель ніколи не
називав умовою підписання цього документа рішення
проблем власності та її реституції”, – зазначив експерт
[17].
Український історик і політолог Олександр Палій
зазначив, що навіть у разі ухвалення закону про
реституцію Київ, згідно з європейськими нормами, міг
би скласти його текст на свій розсуд. “Україна може
написати в такому законі, що реституції підлягають
землі, права на які були встановлені як в часи монголо–
татарського ярма, так і два місяці тому”, – не без іронії
заявив О. Палій [18].
З вищесказаного слідує, що “побоювання” Росії
стосовно долі України в разі Євроінтеграції є ніщо інше
як пропаганда, яка повинна змінити думку українців, які
виступають за зближення їхньої країни з ЄС. “Спроби
дискредитації європейських перспектив України
робляться не від хорошого життя. “Страшилки”
обивателів історії з “Правим сектором” вичерпують свій
потенціал, і Москві необхідні нові страшилки для
обробки громадської свідомості російськомовних
громадян”, – упевнений О. Палій [19].
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У висновку автору статті спадає на думку застерегти
в першу чергу Росію від “порад”, що є не лише не
доцільними,
а
й
марними
для
сприяння
конструктивному діалогу між державами. Більш того,
аналіз стосунків з Німеччиною у полі реституцій
показав, що Україна на правильному шляху
конструктивізму та взаємовигідного співробітництва.
Поступки та знаки “доброї волі” насамперед з боку
України свідчать про розуміння усієї складності
ситуації реституційного формату. “Вихід” з тупого кута
інколи вартий певних втрат, які досі претерпала
Україна, проте на відміну від Росії їй все ж таки вдалося
досягнути зрушень з “мертвої точки”. Одна з
об’єктивних причин повільного просування – нашій
країні ще бракує досвіду, законодавчого підґрунтя, а
також професійного підходу щодо повернення
втрачених шедеврів із–за кордону. Разом із тим,
Україна як цивілізована держава цілеспрямовано
увійшла у загальноєвропейський культурний процес з
дотриманням всіх міжнародних і національно–правових
норм, із розумінням ставиться до претензій
європейських держав.
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культури і туризму України, Держ. служба контролю за
переміщенням культурних цінностей через державний кордон
України. – К. : Такі справи, 2010. – 64 с.
15. Бєляєва М. Писанки повернулися на Батьківщину / Марія
Бєляєва // Хрещатик. – 2011. – 13 квіт.; Корженко С. Писанки
часів війни повернули в Україну / Світлана Корженко // Газ. по–
українськи. – 2011. – 14 квіт. – С. 3.
16. Інна Завгородня. Як Німеччина і Україна вирішують
проблему “трофейного мистецтва”. – http://www.pravda.com.ua
/inozmi/deutsche–welle/2013/07/17
17. Богдана Костюк. Угода між Україною і ЄС підписана.
Попереду реформування економіки. – http://www.radiosvoboda.org
/ content/article/25437771.html
18. Реституція в Україні: нова “страшилка” російської
пропаганди? – http://newsme.com.ua/ua/politics/2555329/
19. На Украину надвигается цунами реституции. –
http://galnet.org/newsticker/169825–mozhlyvist–restytutsiji–v–
ukrajini–vyhadka–moskvy–eksperty

References
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Restytucija.
2. Opanasenko O. I. Dys. … kand. istor. nauk: “Ukrai’ns’ko–
nimec’ke kul’turne spivrobitnyctvo 1991–2008 rr.”. – K., 2010.
3. Verhovna Rada Ukrai’ny; Konstytucija, Zakon vid 28.06.1996
№ 254k/96–VR. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/, Stattja
54 Konstytucii’ Ukrai’ny.
4. Prott L. Zakony JuNESKO shhodo zahystu i zberezhennja
kul’turnoi’ spadshhyny narodiv svitu / Lindeja Prott // Povernennja
kul’turnogo nadbannja Ukrai’ny: problemy, zavdannja, perspektyvy. –
1997. – Vyp.10. – S. 18–33.
5. Akulenko V., Maksymov V. Mizhnarodne pravo ohorony
kul’turnyh cinnostej. – Rezhym dostupu: http://www.zakony.com.ua/
6. Kornijenko A. Pro znyshhennja ta vyvezennja bibliotechnyh
fondiv Ukrai’ny: fakty ta naslidky / A. Kornijenko // Povernennja
kul’turnogo nadbannja Ukrai’ny: problemy, zavdannja, perspektyvy. –
1996. – Vyp.6. – S. 66–73.
7. Pro utvorennja Nacional’noi’ komisii’ z pytan’ povernennja v
Ukrai’nu kul’turnyh cinnostej: Postanova Kabinetu Ministriv
Ukrai’ny, 28 grudnja 1992 r. № 732 // Zibrannja postanov Urjadu
Ukrai’ny. – 1993. – № 1–2. – S. 29.
8. Informacija pro ukrai’ns’ko–nimec’ki vidnosyny v galuzi
restytucii’ kul’turnyh cinnostej (Arhiv Derzhavnoi’ sluzhby kontrolju
za peremishhennjam kul’turnyh cinnostej cherez derzhavnyj kordon
Ukrai’ny).
9. Protokol pro peredachu Urjadom Ukrai’ny Federatyvnij
Respublici Nimechchyna mystec’kyh tvoriv ta dokumentiv,
pov’jazanyh z zhyttjam ta dijal’nistju Joganna Vol’fganga fon Gete
(Arhiv Derzhavnoi’ sluzhby kontrolju za peremishhennjam kul’turnyh
cinnostej cherez derzhavnyj kordon Ukrai’ny).
10. Kot S. Problemy povernennja vtrachenyh muzejnyh cinnostej
v Ukrai’nu v konteksti istorii’ ta mizhnarodnogo prava / S. Kot
// Povernennja kul’turnogo nadbannja Ukrai’ny: problemy, zavdannja,
perspektyvy. – 1996. – Vyp.6. – S. 111–129.; Kot S. Vijna i kul’tura
/ S. Kot // Dzerkalo tyzhnja. Ukrai’na. – 2012. – 26 travnja – 1 cherv.
11. Altraud Bayer. Der legitimierte Raub. Der Umgamg mit
Kunstschätzen in der Sowjetunion, 1917–1938. Osteuropa № 1–2,
2006. – http://www.osteuropa.dgo–online.org/issues/2008.html
12. Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku ukrai’ns’ko–
nimec’kogo spivrobitnyctva v galuzi restytucii’ kul’turnyh cinnostej
(Informatyvna dovidka, 1998 r.) (Arhiv Derzhavnoi’ sluzhby kontrolju
za peremishhennjam kul’turnyh cinnostej cherez derzhavnyj kordon
Ukrai’ny). – http://mincult.kmu.gov.ua/
13. Krasovs’ka O. Relikvii’ povertajut’sja. Zi skrypom / Zhurnal
Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny “Viche”. – http://www.viche.info
/journal/1388/
14. “Vrjatovani. Zberezheni. Poverneni”: publichnyj zvit
Derzhavnoi’ sluzhby kontrolju za peremishhennjam kul’turnyh
cinnostej cherez derzhavnyj kordon Ukrai’ny za 2010 rik / M–vo
kul’tury i turyzmu Ukrai’ny, Derzh. sluzhba kontrolju za
peremishhennjam kul’turnyh cinnostej cherez derzhavnyj kordon
Ukrai’ny. – K. : Taki spravy, 2010. – 64 s.
15. Bjeljajeva M. Pysanky povernulysja na Bat’kivshhynu / Marija
Bjeljajeva // Hreshhatyk. – 2011. – 13 kvit.; Korzhenko S. Pysanky
chasiv vijny povernuly v Ukrai’nu / Svitlana Korzhenko // Gaz. po–
ukrai’ns’ky. – 2011. – 14 kvit. – S. 3.
16. Inna Zavgorodnja. Jak Nimechchyna i Ukrai’na vyrishujut’
problemu “trofejnogo mystectva”. – http://www.pravda.com.ua

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

/inozmi/deutsche–welle/2013/07/17
17. Bogdana Kostjuk. Ugoda mizh Ukrai’noju i JeS pidpysana.
Poperedu reformuvannja ekonomiky. – http://www.radiosvoboda.org/
content/article/25437771.html
18. Restytucija v Ukrai’ni: nova “strashylka” rosijs’koi’
propagandy? – http://newsme.com.ua/ua/politics/2555329/
19. Na Ukrainu nadvigaetsja cunami restitucii. – http://galnet.org
/newsticker/169825–mozhlyvist–restytutsiji–v–ukrajini–vyhadka–
moskvy–eksperty
Opanasenko O. I., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Department of Foreign Languages, Faculty of Psychology and Sociology,
Taras Shevchenko Kyiv University (Ukraine, Kiev),
hochlehrerin25@gmail.com
Restitutions in context European Union Assotiation Agreement.
History of Ukraine
The problem of restitution was frequently discussed and investigated by the
historians from independent Ukraine. Retrieval of lost values is a very important
question that is still characterized by a great scientific interest on the international
arena.
Keywords: restitution, European integration, European vector of Ukraine’s
development, restitution’s action, European Union Assotiation Agreement.

Опанасенко Е. И., кандидат исторических наук, доцент кафедры
иностранных языков факультета психологии и социологии, Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко (Украина, Киев),
hochlehrerin25@gmail.com
Реституции в контексте Европейских договоренностей
Тема реституций многократно поднималась и исследовалась учеными–
историками в независимой Украине. Ведь вопрос возврата утраченных
ценностей является “камнем преткновения” и таким, что еще долго будет
требовать ответа со стороны многих участников международного круга,
которые в той или иной период истории были причастны к этой проблеме.
Ключевые слова: реституции, Европейская интеграция, Европейский
вектор развития Украины, реституционный иск, Европейские договоренности.

* * *
УДК 338.483.13:477.85/87

Федорак В. В.
начальник управління культури, національностей
та релігій Івано–Франківської ОДА
(Україна, Івано–Франківськ), skrynnyk@ukr.net

ЕТНОТУРИЗМ НА ГУЦУЛЬЩИНІ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Досліджуються умови місцевості і виявлено туристично–рекреаційний
потенціал Гуцульщини, окреслено історико–географічні
особливості
збереження ідентичності гуцульського етносу. Серед чинників збереження
унікальних
природних
комплексів,
раціонального
і
збалансованого
природокористування в етнографічному районі Українських Карпат –
Гуцульщині, поряд з розвитком туристично–рекреаційної галузі, екологізацією
лісогосподарського комплексу, підвищенням ролі природно–заповідних
територій, розглядається необхідність збереження етнокультурної спадщини
корінного населення. Аналізується роль етнічного туризму як способу
міжетнічної комунікації. Досліджено основні цілі та напрями формування
стратегій розвитку туристичного регіону Карпатського краю та дається
оцінка пам’яткам історії та культури, а також стану їх музеєфікації.
Ключові слова: Карпати, регіон, етнотуристичний потенціал, гуцул,
етнотуризм.

Особливістю Карпатського регіону є досить складні
природні умови в гірських районах, які визначально
впливають на характер діяльності людей та у результаті
обумовили низький рівень матеріального добробуту
мешканців Карпат. У регіоні склалися традиційні види
господарювання та зайнятості людей, які мало
змінюються у часі. Недостатня увага до розвитку та
забезпечення
традиційних
форм
господарської
діяльності горян спричинили занепад та деградацію
ряду
районів
Карпатського
регіону
України.
Розв’язання
соціально–економічних
проблем
депресивних районів у Карпатах передбачає взаємодію
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загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів
територіального управління. При цьому важливо взяти
до уваги, що гірські райони відзначаються величезними
запасами природних рекреаційних ресурсів –
біологічним розмаїттям, унікальними оздоровчими та
природно–ландшафтними умовами, а також дуже
привабливі своїми самобутніми етнічними культурою і
традиціями. В таких умовах одним з перспективних
чинників оновлення і розвитку депресивних гірських
районів в Українських Карпатах є їхнє активне
туристично–рекреаційне освоєння. Оскільки Карпати
відіграють важливу природорегулюючу роль не лише в
межах України, але й у глобальному масштабі, а
стихійна рекреація може завдати непоправної шкоди
природі Карпат і погіршити екологічну ситуацію в
регіоні, формування туристично–рекреаційної системи
управлінськими структурами повинно провадитись на
основі науково обґрунтованих програм у визначених
екологічних межах.
У контексті з’ясування науково–теортеричних засад
етнотуризму особливе місце займає проблема
окреслення етнокультурної самобутності Гуцульщини,
що у нашому випадку виступає у якості основного
суб’єкта туристичного зацікавлення на території
Прикарпаття.
Однак окремі Теоретико–методологічні аспекти
розвитку етнічного туризму в Карпатському регіоні
протягом останніх років активно досліджують
українські та зарубіжні фахівці. Це історики,
політологи, культурологи, туризмознавці: В. Коцан,
М. Кугутяк, М. Лаврук, Л. Черчик, Б. Чаплінський та
інші. Узагальнюючі праці з даної проблематики
відсутні, що зумовлює актуальність представленої
розвідки.
Метою нашого дослідження є окреслити особливості
збереження гуцульського етносу та рекреаційний
потенціал розвитку етнотуризму на Гуцульщині.
Відповідно до мети, ставимо перед собою
розв’язання таких завдань:
– проаналізувати
культурний
ландшафт
Гуцульщини;
– з’ясувати способи репрезенції етнічної специфіки
гуцулів;
– дослідити перспективи розвитку туристично–
рекреаційної інфраструктури Гуцульщини.
Унікальність феномену гуцульського етносу
становлять не окремі специфічні елементи, а
неповторний синкретизм, що відображає самобутність і
окремішність певної спільноти. Як зазначає Л. Черчик:
“Гуцульський культурний ландшафт – це природно–
культурний територіальний комплекс, сформований
внаслідок еволюційної взаємодії природи та людини, її
соціокультурної та господарської діяльності” [9, с. 209].
У вітчизняному науковому просторі виокремлюють
два підходи до розуміння сутності етнічних
туристичних ресурсів Гуцульщини, які можна
охарактеризувати як географічний та історико–
культурологічний.
Перший
напрямок
розглядає
етноісторичну специфіку Гуцульщини у нерозривному
зв’язку з природними ресурсами. Другий акцентує
увагу на духовних та матеріальних складниках
етнокультури гуцулів.
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Гуцульщина
заселялася,
починаючи
з
пізньопалеолітичної доби. Особливо масово почали
виникати поселення на Гуцульщині після ординської
навали. Українське населення з низинних лісостепових
територій тікало від нападників у Карпати, саме тому
тут зберігається чимало артефактів староукраїнської
домонгольської матеріальної культури. Основним
колонізаційним елементом вказаної території були
східні слов’яни, хоча цілком можливе і кочування та
поселення давніх тюркських, східно–романських
племен. Найстаріші поселення Гуцульщини: Уторопи
(1367 р.), Пістень (1375 р.), Битків (1390 р.), Верховина
(Жаб’є, 1424 р.), Бабин, Город (1408 р.), Верхній Березів
(Береза, 1412 р.) та ін. [3, с. 19].
Щодо
етимології
терміну
“гуцул”
ми
солідаризуємось із знаним дослідником проблематики
С. Витвицьким, який зазначає, що слово “гуцул”
утворилося від терміну “герули”, а до спроб вивести
походження гуцулів від опришків розбійників і слова
“гуцул” від “гуц” – сильний, то Витвицький ставиться
скептично [2, с. 6].
Характерною рисою мистецтва Гуцульщини є як
певна спорідненість, так і відмінність в колористиці та
композиційному вирішенні творів декоративно–
прикладного мистецтва. Кожен населений пункт – це
неповторний мистецький світ, який продовжує традиції
автентичного народного мистецтва. Досліджено, що
одним із чинників, які впливають на етнокультурну
ситуацію регіону є вплив прилеглих територій. Цей
вплив є більшим на межах етнографічних зон і
поступово зменшується в глибині регіону [8, с. 259].
Для внесення ясності в проблему делімітації
етногеографічної території Гуцульщини, на нашу
думку, необхідно враховувати такі принципи. По–
перше, гуцульська культура оригінальна через ареал
власного поширення. Стик етносів у гірському
середовищі законсервував давні елементи слов’янської
та культур інших народів, які дислокувались на цій
території, і його особливості позначились на всіх видах
життєдіяльності та менталітеті гірських мешканців.
По–друге,
необхідно
розрізняти
межу
етногеографічного району Гуцульщини, в якому
сформувалась самобутня культура гуцулів і де
залишається сукупність умов для її відтворення, від
межі поширення елементів гуцульської культури –
музики, танців, вишивки тощо, пов’язаних як з
просторовими зв’язками між гуцулами і мешканцями
Прикарпаття та Закарпаття, так і з переселенням у
низинні райони певної частки вихідців з гір. Якщо
перша межа є чіткою в геопросторі і фактично
збігається з межею Карпат, то друга – нечітка, і являє
собою широку смугу з обох боків Карпат [7, с. 428].
По–третє, межі між етнографічними територіями є
за своїм характером не розділяючими, а зв’язуючими,
тобто виступають своєрідними контактними зонами
різної ширини. По–четверте, межа етнографічної
території (якщо під останньою розуміти геопростір з
виразними
самобутніми
рисами)
є
історично
динамічною. Соціальні передумови XX і XXI століття
не сприяли і не сприятимуть збереженню автентичної
традиційної
культури,
яка
засновується
на
натуральному
господарстві
і
територіальній
замкнутості,
тому
в
етнокультурному
плані
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Гуцульщина зазнає стагнації, причому темпи
скорочення території, на якій проявляється жива
гуцульська автентика з кожним роком зростають.
Зважаючи на це, до сучасного етнографічного району
гуцулів можна віднести ті поселення, в яких традиційна
культура ще жива, тобто де хоча б у свята вдягають
традиційний одяг, в яких спілкуються гуцульською
говіркою, розвиваються традиційні ремесла і
зберігається традиційний уклад життя. В територію з
такими ознаками уже десятки років “не вписуються”
окраїнні містечка Гуцульщини: Великий Бичків,
Делятин, Косів, Кути, Вижниця, Берегомет, а також
центральні частини внутрішніх її міст – Рахова, Яремчі.
Проте, якщо етнографічна територія Гуцульщини
скорочується, геопростір, де виявляється вплив деяких
елементів її культури, навпаки може розширюватись,
завдяки популяризації через фестивалі і засоби масової
інформації.
Головна особливість гуцульського етнографічного
району полягає в тому, що він розташований в горах
(тобто вище 500 м н.р.м.), займаючи найвищу
(максимальна висота г. Говерла – 2016 м. н.р.м.),
переважно середньогірну (середні висоти 1000 м н.р.м і
вище) південно–східну частину Українських Карпат.
Гірські ландшафти потребують від горян відмінної від
жителів
рівнинних
територій
системи
життєзабезпечення та відмінних духовних та
матеріальних навиків. Отже, гори значно інтенсивніше
впливають як на весь спектр життєдіяльності, так і на
психофізичні властивості своїх мешканців. Так, для
всієї Гуцульщини характерне поєднання субальпійських
природних лук (полонин), відгінно–пасовищного
скотарства, дисперсного безсистемного розселення та
ряду
етнографічних
рис:
традиційний
одяг,
прикрашений вишитим геометричним орнаментом
певної кольорової гами, говірка, дерев’яна архітектура,
фольклор, традиції, промисли і ремесла [6, с. 120].
Суттєвий вплив на особливості гуцульської
культури здійснила економічна депресивність цього
регіону, слабка інтегрованість з економікою решти
країни, незначна сільськогосподарська освоєність,
нерозвинутість транспортної інфраструктури, політико–
адміністративна роз’єднаність, низька частка зайнятості
жителів у суспільному секторі виробництва. Всі названі
чинники сприяли збереженню такого культурного
резервату, як Гуцульщина, у відносно незміненому
вигляді на тлі сучасних процесів глобалізації, коли
спостерігається намагання об’єднати людство в єдиний
світовий організм, стерши його етнічну самобутність.
Важливим є релігійний сегмент культурної
ідентичності гуцулів. Культура та релігія на
Гуцульщині надзвичайно тісно переплетені. З
прадідівських часів донині збереглись народні традиції
обрядовості: весілля, христини дитини, похорони,
“входини” – освячення нової будівлі, проводи на
полонину та інші. Всі обряди проводяться не тільки
згідно релігійних канонів, а й з обов’язковим
дотриманням
гуцульських
звичаїв.
Важливим
чинником, який формує етнокультуру регіону є
етнопсихологія, яка впливає на ритуал проведення
великих християнських свят, що водночас є
неперевершеними в контексті поєднання народної
творчості, прадавнього обряду та сучасного звичаю.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Характерною рисою гуцульського обряду є неодмінне
використання предметів декоративно–прикладного
мистецтва та традиційного народного вбрання.
Наприклад, на Верховинщині, в селах Перехресне,
Криворівня та на Косівщині до шлюбу молодята їдуть
на конях, пишно прибраних й осідланих. Наречений в
рогатівці або кресані з букетом, вишиванці, кептарі,
сердаку або гуглі, чересі через плече, топірцем чи
барткою в руці; наречена в барвистих чільцях і білій
гулі, запасках, заквітчаній перемічці, тканій чи
вишиваній, писаних капчиках і цяткованих постолах.
Буває, що у весільному кортежі сім або дев’ять пар
вороних на яких сидять дружби та дружки, бояри, куми
та хресні батьки. На Верховинщині традиційно
стріляють вгору з самопалів, що виготовлені у формі
опришківських пістолів [5, с. 105].
На Гуцульщині, яка має притаманні лише їй
природно–кліматичні
умови
і
характеризується
певними історико–культурними процесами, зокрема,
простежуються такі особливості ранньовесняної
обрядовості:
своєрідна
специфіка
і
наявність
міфологічного компонента, побутування календарно–
обрядових пісень. Саме шляхом аналізу цих рис ми
матимемо можливість відтворити її автентичний
характер. Прихід весни вітали веснянками й весняними
ігрищами, в яких прославляли поворот сонця й розквіт
природи. Це свято злилося з християнським
Великоднем і Зеленими святами. У замовляннях гуцулів
серед святих особливо виділяється Юрій. Варто
відзначити, що ім’я його можна часто зустріти у
замовляннях. Свято зустрічі весни (Ярила) було одним з
найулюбленіших свят наших далеких пращурів.
Зокрема, зберігся до наших днів обряд класти коло хати
обереги у вигляді грудки землі із зеленою травою і
вербовою лозою. На Гуцульщині такі шматки дерну з
вербовою гілочкою клали ввечері напередодні свята
Юрія на стовпи воріт, на огорожу–творіння. Саме
календарно–побутова обрядовість є своєрідним полем
поєднання і зіставлення індивідуальної та групової
ідентичності, оскільки людина через різні обрядові дії
виділяє ті компоненти обрядовості, які їй найближчі, і
цим формує певний особистий фон, що простежується у
сприйнятті, але підкоряється і слідує загальній традиції.
Так, на Гуцульщині це проявляється під час
святкування різних свят, зокрема Різдва, про що
свідчить запалювання ритуальних вогнів, закликання
померлих родичів на Святу вечерю, культ “дідуха” [5,
с. 112]. У цьому випадку швидше йдеться про
розуміння культури як процесу транслювання загальних
цінностей та способу їх осягнення. На наш погляд саме
збереження цих обрядів потенційно особливо
приваблюватиме туристів у гуцульський регіон, адже
знайомство з такою автентикою, яка, я ми ствердили
вище є органічною частиною життєвого укладу, здатне
за умови покращення туристичної інфраструктури
привабити чимало туристів.
Належна увага до проблем сталого розвитку
Гуцульщини приділяється також і з боку місцевих
науковців та громадськості. Так, на науково–
практичних конференціях, що відбуваються в рамках
щорічних гуцульських фестивалів, розглядалися такі
актуальні теми, як “Економічні та природно–екологічні
проблеми Гуцульщини і шляхи їх розв’язання”
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(V фестиваль
у
Путильському
районі,
1995);
“Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку”
(VІІ фестиваль
у
Рахівському
районі,
1998);
“Економічні та соціально–культурні проблеми регіону
Гуцульщини” (ІХ фестиваль у Надвірнянському районі,
1999); “Гуцульщина: наука, освіта, культура”
(Х фестиваль у місті Коломиї, 2000); “Проблеми
відродження і розвитку матеріальної і духовної
культури гуцулів” (ХІ фестиваль у Верховинському
районі, 2001); “Гуцульщина на початку ХХІ ст.”
(ХІІ фестиваль
у
Косівському
районі,
2002);
“Збереження регіональної самобутності Гуцульщини:
сучасний
стан,
проблеми
і
перспективи”
(ХІV фестиваль у Путильському районі, 2004), а на
міжнародній науковій конференції, що проходила в
рамках ХV Гуцульського фестивалю на Рахівщині
Закарпатської області, обговорювалася проблема
збереження етнокультурної та історичної спадщини
Карпат [1, с. 56].
Розвиток етнотуризму на Гуцульщині здійснюється
шляхом проведення різноманітних заходів для молоді.
Маємо на увазі, зокрема, молодіжний екологічний
фестиваль “Гірська веселка”; молодіжний екологічний
табір “Беркут”; а також такі екологічні акції:
“Збережемо лісову красуню”, “Посади дерево”,
“Весняна
екологічна
толока”,
“Першоцвіти”,
“Благоустрій України”, “Жива вода” тощо [4, с. 35].
Значного поширення в регіоні набули етнографічні
музеї, що зберігають, вивчають та експонують
етнографічні колекції, які знайомлять сучасників із
процесами етногенезу, побутом і культурою гуцулів.
Більшість сучасних етнографічних музеїв Гуцульщини
репрезентують відвідувачам тематичні експозиції
традиційної культури гуцулів (ужитково–побутові й
мистецькі предмети XVIII – початку XX ст.). Серед них:
Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини
та Покуття ім. Й. Кобринського і Косівський музей
народного мистецтва та побуту Гуцульщини на Івано–
Франківщині.
Сьогодні на території Гуцульщини, а саме у
Верховинському районі Івано–Франківської області
функціонує 11 музеїв, регіональний музей Гуцульщина,
хата–музей кінофільму “Тіні забутих предків” та
приватний музей Музичних гуцульських інструментів
Романа Кумлика в селищі Верховина, музеї І. Франка та
М. Грушевського в с. Криворівня, музей гуцульського
театру ім. Гната Хоткевича в с. Красноїлля та ряд інших
[1, с. 32].
З метою забезпечення розвитку туристичного
потенціалу на території Національного природного
парку “Гуцульщина” створено 7 еколого–пізнавальних
туристичних маршрутів, зокрема ім. Цісаревича
Рудольфа; Скала Баби; Перкалаба – Пробійнівка;
Монастирський; Чимірне; Кляуза Лостун; Стежками
Лесі Українки. Знайомство з красою незайманої
природи, самобутність культури гуцульського регіону,
підвищення екологічної культури мандрівників і
місцевих жителів, сприяння останнім в економічній
користі від охорони навколишнього середовища – це
основні фактори, на яких має триматися таке популярне
останнім часом явище, як екоетнотуризм.
Збереження етічних традицій є пріоритетним у
Яворівському центрі народного мистецтва “Гуцульська
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гражда”,
де
створено
мистецько–туристичного
комплексу, що включає в себе музей–гражду, готель,
ресторан. Крім цього гірські схили придатні для
будівництва витягів і організації гірськолижного
катання. Але найбільш перспективним і затребуваним,
враховуючи
зайнятість
населення
народними
промислами і виробництво екологічно чистих
продуктів, є розвиток етнотуризму.
Основні завдання розвитку рекреаційної сфери
гірських територій полягають у зміцненні конкурентних
позицій рекреаційних територій в межах гуцульського
регіону через розвиток інфраструктури та просторового
потенціалу; розширенні видів туристичного відпочинку
через пошук нових форм рекреаційної продукції, що
виробляється на конкретній території. Головною рисою
розвитку рекреації на сільських територіях є
акцентування уваги на стратегіях ендогенного розвитку,
що передбачає використання потенціалу місцевих
людських, інституційних та природних ресурсів, щоб
створити для місцевих жителів нові можливості
розвитку та стимулювати нові види діяльності. Це
визначає необхідність дослідження тенденції розвитку
етнографічних факторів та місцевих умов, що
впливають на формування рекреаційної системи та на
визначення її основних параметрів.
Етнографічний туризм Гуцульщини має бути
нерозривно пов’язаний із завданнями екологічного
туризму, щоб знайомство із гуцульською культурою
відбувалося на основі взаємоповаги та взаєморозуміння,
а також взаємної вигоди місцевого населення й
туристів. Саме етнотуризм, на наш погляд, зданий
найінтенсивніше
вплинути
на
збереження
етнокультурного ландшафту Гуцульщини. Адже
завдяки цьому виду туризму у регіоні відбувається
відродження звичаїв і традицій забутих промислів та
ремесел, обрядово ритуальних дій. Безперечно
надзвичайно важливим є те, що це дозволяє передусім
молодому поколінню гуцулів не забувати свої традиції,
при цьому суттєво покращуючи власний матеріальний
стан.
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Ethno tourism in Hutsul region: peculiarities and development
perspectives
The article studies the conditions of the territory, identifies the tourist and
recreational potential of Hutsul region, highlights the historical and geographical
features of Hutsul ethnic identity preservation. The necessity of preservation of ethnic
and cultural heritage from indigenous population is examined along with the
development of tourism and recreation sector, forest industry ecologization, increase
of importance of the nature conservation areas as factors of unique natural complexes
preservation, rational and balanced nature use in the ethnographic region of
Ukrainian Carpathians – Hutsulshchyna. The role of ethnic tourism as a method of
inter–ethnic communication is analyzed. The article investigates the core objectives
and critical directions for the elaboration of Carpathian area regional tourism
development strategies. The article also provides the assessment of the historical and
cultural monuments and the status of their museumification.
Keywords: the Carpathians, region, ethnic and tourism potential, Hutsul man,
ethnic tourism.

Федорак В. В., начальник управления культуры, национальностей и
религий Ивано–Франковской ОГА (Украина, Ивано–Франковск),
skrynnyk@ukr.net
Этнотуризм на Гуцульщине: особенности и перспективы
развития
Исследуются условия развития и обнаружен туристический и
рекреационный потенциал Гуцульщины, очерчены историко–географические
особенности сохранения идентичности гуцульского этноса. Среди факторов
сохранения уникальных естественных комплексов, рационального и
сбалансированного природопользования, в этнографическом районе Украинских
Карпат – Гуцульщине, вместе с развитием туристически–рекреационной
отрасли, экологизацией лесохозяйственного комплекса, повышением роли,
естественно заповедных территорий, рассматривается необходимость
сохранения этнокультурного наследия коренного населения. Анализируется
роль этнического туризма как способа межэтнической коммуникации.
Исследовано основные цели и направления формирования стратегий развития
туристического
региона
Карпатского
края,
и
дана
оценка
достопримечательностям истории и культуры, а также их состоянию, и
уровню музеефикации.
Ключевые слова: Карпаты, регион, этнотуристичесний потенциал, гуцул,
этнотуризм.

НА ЗОРІ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО–КУЛЬТУРНОГО
ЖИТТЯ В КИЄВІ (ПРОТОКОЛ ПЕРШИХ (УСТАНОВЧИХ)
ЗБОРІВ ЧЛЕНІВ КИЇВСЬКОЇ “ПРОСВІТИ”
ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ТОВАРИСТВА)
У публікації, що ґрунтується на аналізі протоколу перших зборів членів
київського товариства “Просвіта”, що відбулися 25 червня 1906 р., висвітлено
перебіг обговорення і визначення просвітянами засадничих принципів і основних
напрямів своєї діяльності.
Ключові слова: “Просвіта” у Києві, рада товариства, Борис Грінченко,
напрями діяльності, бібліотека.

Історія “Товариства “Просвіта” у Києві, заснованого
в пам’ять Тараса Шевченка” (саме такою є повна
офіційна назва інституції), ще й досі залишається не до
кінця дослідженою науково. Між тим джерельна база з
його історії є достатньо різноманітною, зокрема
збереглося чимало архівних документів. Щоправда,
останні через різні причини розпорошені між кількома
архівними установами Києва. В одній з них – Інституті
рукопису Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського (ІР НБУВ) – у ф.114 нами виявлено
важливий протокол перших загальних зборів членів
київської “Просвіти”, що відбулися 25 червня (8 липня
за новим стилем) 1906 р. Обсяг його – 6 аркушів
(11 сторінок) на звичайному папері формату, близького
до сучасного стандарту А–4. Текст написано від руки
чорнилом акуратно і розбірливим почерком – одним із
секретарів зборів – Ю. Квасницьким чи В. Козловським.
Зібрання просвітян відбулося у центральній частині
Києва – у залі Народної аудиторії* на вул. Бульварно–
Кудрявській, 26 (нині це вул. Воровського; втім,
сучасна громадськість міста нині наполегливо ставить
питання про повернення цій вулиці її історичної назви і,
очевидно, це питання міська рада вирішить позитивно)
[1, с. 56]. Вибір цієї будівлі був невипадковим: один з
ініціаторів створення “Просвіти” – Борис Грінченко†
разом із своєю сім’єю проживав неподалік на вул.
Гоголівській і як педагог за фахом у Народній аудиторії
часто читав лекції та влаштовував літературно–
мистецькі вечори, до того ж він мав дружні стосунки з
керманичами
Київського
товариства
сприяння
початковій освіті.
Він наголошував: “Настає час, коли ми зможемо
вернути нашому культурному центрові те сяйво
культурної поваги, яка одна тільки дає нації право на
місце серед інших націй. І се покладає на наше
*

* * *

†
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Народна аудиторія – поширена на поч. ХХ ст. назва будівлі
Київського товариства сприяння початковій освіті. Збудована у
1895 р. за проектом інженера О. Белелюбського. У 1909 р. за
проектом архітектора В. Рикова це приміщення було перебудовано
в стилі французького ренесансу. Народна аудиторія була
популярним місцем змістовного дозвілля для різних соціальних
верств киян, тут постійно читалися лекції, влаштовувалися
літературно–музичні вечори, театральні вистави, інші просвітницькі
заходи.
Грінченко Борис Дмитрович (1863–1910) – видатний український
педагог, письменник, літературознавець, вчений, мовознавець,
лексикограф.

75

Випуск 94

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

товариство велику й дорогу нам, але й важку,
повинність” [2, с. 2].
Скликанню власне зборів передувала напружена
підготовча робота. Разом із своїми однодумцями
Ф. Матушевським*, М. Левицьким†, М. Лисенком‡,
В. Козловським§, М. Старицькою**, М. Грінченко†† та
іншими
громадськими
діячами
Б. Грінченко,
користуючись тим, що царат, наляканий розмахом
революційних подій 1905 р., спершу видав маніфест від
17 жовтня 1905 р., котрим проголошувались політичні
свободи, а згодом, 4 березня 1906 р., ухвалив “Закон
про товариства і спілки”, згідно з яким в Російській
імперії дозволялось створення спілок і об’єднань, у
тому числі на національному ґрунті, швидко розробив
статут нового українського культурно–просвітницького
товариства під промовистою назвою “Просвіта”. За
встановленим порядком статут, як визначальний
документ,
котрим
регламентувалася
діяльність
інституції, було зареєстровано 26 травня (9 червня за
новим стилем) 1906 р. у Київському губернському у
справах про товариства присутствії, причому під № 1.
Таким чином, “Просвіта” у Києві першою серед
громадських товариств міста офіційно отримала право
розпочати свою діяльність. Однак у Наддніпрянській
Україні київська “Просвіта” хронологічно утворилася
четвертою. Перші три із них виникли в Катеринославі,
Одесі і Кам’янці–Подільському. Всі ці наддніпрянські
товариства за взірець мали львівську “Просвіту”,
засновану ще у 1868 р. Остання на початок ХХ ст. вже
була найавторитетнішою й наймасовішою українською
інституцією в Східній Галичині, мала багато філій у
краї, дала поштовх до утворення тут низки інших
українських товариств, у тому числі за професійною
ознакою, за що й отримала неофіційне почесне звання
“матері українського організованого життя”. Проте
якраз київська “Просвіта” виявилася найбільш діяльною
серед багатьох одноіменних товариств у межах
тогочасної Російської імперії, насамперед завдяки тому,
що в її лавах працювала майже вся тогочасна київська
українська патріотична інтелігенція. Зазначимо, що з
відомих українських діячів, що проживали у Києві, з
певних, суто суб’єктивних причин, не стали членами
тутешньої “Просвіти” лише М. Грушевський‡‡ та
І. Нечуй–Левицький§§.
*

Матушевський Федір Павлович (1869–1919) – український
громадський і політичний діяч, дипломат, публіцист.
Левицький Модест Пилипович (1866–1932) – український
письменник, культурний діяч, педагог, лікар.
‡
Лисенко Микола Віталійович (1842–1912) – видатний український
композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного
фольклору, громадський діяч.
§
Козловський Всеволод (1877 – після 1930–х?) – український
громадський діяч, бібліотекознавець, секретар першої української
щоденної газ. В Києві “Громадська думка” (1908).
**
Старицька Марія Михайлівна (1865–1930) – акторка, режисер і
педагог, дочка драматурга М. Старицького.
††
Грінче́нко Марі́я Микола́ївна (1863–1928) – українська письменниця,
перекладач, педагог, громадський діяч. Дружина Б. Грінченка.
‡‡
В окремих публікаціях помилково Михайла Грушевського
зараховують до членів київської “Просвіти”. Очевидно, це можна
пояснити певною плутаниною: членом “Просвіти” (і учасником її
перших зборів) був священик Марко Грушевський, який жив у
родовому селі Б. Хмельницького – Суботові на Чигиринщині.
§§
Нечу́й–Леви́цький Іва́н Семе́нович (1838–1918) – український
прозаїк, перекладач.
†
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Одного лише добровільного членства у товаристві
“Просвіта” було замало. Задля визначення основних
напрямів його діяльності, обрання керівництва, робочих
органів, вирішення організаційних, фінансових,
майнових та інших питань потрібно було скликати
перші
загальні
збори
просвітян.
Напружена
організаційна робота в цьому напрямі тривала майже
місяць: терміново двома виданнями (українською і
російською мовами) видруковано і розповсюджено
статут “Просвіти”, який було розіслано як додаток до
№ 133 (за 11 червня 1906 р.) всім передплатникам
газети “Громадська думка”; вміщено оголошення про
створення товариства і скликання загальних зборів у
“Киевских губернских ведомостях” (№ 55); розіслано
персональні запрошення майже 150 найбільш відомим і
діяльним представникам національно–культурного руху
як у Києві, так і в інших населених пунктах; укладено
програму (порядок денний) загальних зборів; визначено
авторів програмних доповідей тощо.
На перші збори товариства, які за своїм характером і
метою цілком підпадають під категорію установчих,
прибули 56 осіб, хоча первісно організатори їх
очікували на 100. Очевидно, не всі його члени,
особливо з інших міст і містечок, змогли прибути в
Київ. Збори розпочалися приблизно о 12.30, а
закінчилися о 17.30, тобто тривали 5 годин. Це свідчить
і про насиченість програми зборів (планувалося
розглянути 8 питань) і про тривалі дискусії з приводу
окремих питань.
Протокол дає можливість достатньо вичерпно і
об’єктивно простежити весь перебіг установчих зборів,
які
відкрив
відомий
громадський
діяч
Ф. Матушевський. З програмною доповіддю про
завдання та мету “Просвіти” виступив ідейний
натхненник і організатор Київського осередку
Б. Грінченко, якого збори обрали головою засідання.
Надзвичайно цінним вбачається те, що у протоколі
зафіксовано
ключовий
фрагмент
з
промови
Б. Грінченка, що стосується двох моментів, яким він
надавав особливої ваги: 1) актуальність виходу на
авансцену суспільного життя культурно–просвітних
товариств, які повинні озброїти трудові верстви як
діяльних рушіїв громадського прогресу, “нового життя”
необхідними знаннями і дати їм світогляд, що
ґрунтується на наукових фактах; 2) важливість
започаткування діяльності “першого українського
культурно–просвітного товариства в серці України – в
Києві”, місті, що було в давнину колискою української
культури і просвіти, науковим і культурним центром на
просторах Східної Європи, а нині, після тривалої хвилі
лихоліття й занепаду, мусить зусиллями просвітян
повернути собі колишню славу культурного центру, “те
сяйво культурної поваги, яка одна тільки дає нації право
на місце серед інших націй”. Це є важливою, складною,
відповідальною й почесною місією товариства.
Від самих початків київської “Просвіти” найбільшої
ваги її керманичі приділяли створенню власної
бібліотеки та видавничій діяльності.
Що стосується питання про бібліотеку, частина
“просвітян” (Володимир Винниченко, Андрій Жук та
Юрій Єреміїв) пропонували комплектувати бібліотеку
популярною
партійною
літературою
соціал–
демократичного спрямування, призначеною для
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політичної просвіти робітників, в цьому ж руслі
формувати й видавничий портфель товариства. На
противагу цій трійці Б. Грінченко та переважна
більшість
“просвітян”
відстоювали
принцип
універсальності комплектування фонду бібліотеки
товариства найкращими зразками українського і
світового письменства, але пріоритетним в ній мав бути
відділ україніки, тобто видань українською мовою та
про Україну, незалежно від місця їх видання та мови
[3].
Це відобразилося і в статуті товариства, і в програмі
перших загальних зборів, на яких з обох питань було
виголошено окремі доповіді (відповідно С. Шеметом* та
Б. Грінченком). Саме з них точилися особливо гострі
дискусії, ініціаторами яких стала трійка “опонентів” –
В. Винниченко†, А. Жук‡ та Ю. Єреміїв. Сутність
суперечок зводилася до одного принципового питання:
якою інституцією має бути “Просвіта” – партійною чи
позапартійною? І це питання було не випадковим, а
логічно вмотивованим. На той час деяка частина
національно свідомої української інтелігенції, особливо
молодше
покоління,
перебувала
під
впливом
революційних подій 1905 р. – першої половини 1906 р.
Поступки царату, про які вже говорилося вище,
створення багатопартійної системи, виникнення низки
українських політичних партій, які за соціально–
політичною спрямованістю, стратегією і тактикою
умовно можна поділити на три основні групи:
ліворадикальні партії: Революційна українська партія
(РУП),
Українська
соціал–демократична
партія
(УСДРП);
ліберально–демократичні:
Українська
демократична партія (УДП), Українська радикальна
партія (УРП), Українська демократично–радикальна
партія (УДРП); національно–радикальні: Українська
соціалістична партія (УСП), Українська народна партія
(УНП) – усе це породжувало у частини прогресивної
громадськості певну революційну ейфорію, коли,
здавалося, слід лише докласти ще трохи зусиль, і царат
буде повалено, держава стане демократичною, а
Україна здобуде омріяну автономію (за це виступали
РУП, УСДРП, УДП, УРП, УДРП) чи навіть державну
самостійність (РУП на початковому етапі своєї
діяльності, УСП та УНП). У цілому формування партій
стало закономірним результатом діалектичного,
поступального розвитку українського національного
визвольного руху, починаючи з кінця XVIII ст. і
завершуючи початком ХХ ст.
З утворенням на початку ХХ ст. українських
політичних партій національні змагання українців у
складі Російської імперії набули якісно нових рис,
оскільки відбувалося поєднання політичних і
національно–культурницьких засад українського руху.
Створення київської “Просвіти” збігалося з політичним
етапом національного руху, завершенням формування
структурно–укомплектованої
системи
української
національної ідеології. Всі її компоненти від автономії
*

†

‡

Шемет Сергій Михайлович (1875–1957) – громадський і політичний
діяч. Видавець у Лубнах газети “Хлібороб” (1905).
Винниченко Володимир Кирилович (1880–1951) – український
прозаїк, драматург, художник, політичний, державний і
громадський діяч.
Жук Андрій Ілліч (1880–1968) – український громадсько–політичний
діяч, дипломат і публіцист, один з лідерів УСДРП.
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до державного сепаратизму заповнили увесь тогочасний
політичний спектр і були готові до перенесення в
площину як політичних і революційних баталій, так і
культурницького життя.
На середину 1906 р. В. Винниченку і А. Жуку було
по 26 років, тобто вони перебували у такому віці, коли
превалюють
радикальні
настрої,
несприйняття
існуючого ладу і бажання рішуче бодай частково
змінити його. Обидва були діяльними членами РУП (з
1905 р. вона стала називатись УСДРП). Очевидно,
Ю. Єреміїв був ще молодшим (біографічних відомостей
про нього не віднайдено). І всі їхні намагання перевести
майбутню бібліотечну і видавничу діяльність
товариства у політичну площину, зафіксовані у
протоколі перших загальних зборів “Просвіти”, свідчать
насамперед про те, що частина української
громадськості прагнула бачити свою організацію
своєрідним
українським
міжпартійним
клубом.
Невипадково від самого початку організаційної роботи
по створенню київської “Просвіти” серед її засновників
певний час точилися гострі суперечки щодо загальних
засад її діяльності. Більшість, під впливом тогочасної
революційної ситуації та підпорядковуючись тим чи
іншим партійним інтересам, відстоювала політичний
напрям
її
діяльності.
Меншість,
очолювана
Б. Грінченком, розглядала свою працю в товаристві як
суто просвітницьку, культурницьку, звільнену від будь–
яких політичних впливів та радикалізму, які, з одного
боку, неминуче відвернули б від “Просвіти” частину
політичних опонентів, а з другого – обов’язково
привернули б пильну увагу адміністративних органів,
спровокували б поліцейські переслідування і, як
наслідок, швидку заборону товариства.
Поступово Б. Грінченко та його прибічники зуміли
переконати більшість просвітян вагомими аргументами,
у тому числі й безпосередньо під час перших загальних
зборів товариства, у безперспективності й згубності
політизації
товариства,
недоцільності
його
перетворення фактично на одну з численних тогочасних
політичних партій й залучити на свій бік значну
частину ідеологічних опонентів. У цьому контексті
Б. Грінченко ні на йоту не відступився від кредо,
сформульованого ним у своїй новелі “Спроба”: “Не у
хвилях кривавих, як кажуть революціонери, треба
омити наш край, щоб він воскрес для нового життя, а у
ясних співучих хвилях української просвіти”.
загальноцивілізаційні
норми
Загальнонародні
і
суспільного устрою він завжди вивищував над
класовими інтересами. Така підкреслено позапартійна
позиція Б. Грінченка призводила до численних нападок
на нього з боку радикально налаштованих
представників українських політичних партій. Проте, як
засвідчив перебіг подальших подій, саме аполітичність
забезпечила можливість “Просвіті” в умовах наростання
чорносотенної реакції протриматися чотири роки.
Треба звернути увагу на те, що, незважаючи на всю
гостроту дискусій, вони відбувалися в атмосфері
толерантності,
демократичності
і
взаємоповаги.
Зокрема, просвітяни зверталися один до одного не зі
словами “пан”, “товариш”, а виключно з словом
“добродій”.
Усі інші питання порядку денного загальних зборів
мали переважно організаційний характер. Серед
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ухвалених рішень найважливішим слід вважати
створення чотирьох робочих органів (комісій):
видавничої,
бібліотечної,
шкільно–лекційної
та
артистичної (тобто, з організації масових заходів –
концертів, вистав, вечірок тощо). Саме у цих напрямах і
розгорталася подальша діяльність товариства. Участь
просвітян у роботі комісій була справою добровільною,
вони могли водночас працювати у кількох з них. Кожна
комісія мала певний рівень самостійності, але за згодою
колективного органу управління “Просвітою” – ради
(складалася з 8 осіб, а ще три особи вважалися
кандидатами в її члени).
Вибори членів ради стали своєрідним мірилом
громадського авторитету діячів товариства. Найбільшу
кількість голосів набрали М. Левицький, Леся Українка
(Лариса Косачівна)*, Б. Грінченко та С. Єфремов†. До її
складу увійшли також С. Шемет, О. Косачівна (Олена
Пчілка)‡, Володимир Дурдуківський§, Володимир
Степанківський**. Згодом, на своєму окремому засіданні
рада обрала свого голову – Б. Грінченка та його
заступника – Лесю Українку.
Згідно із статутом, прийняті загальними зборами
рішення мали бути підґрунтям для вироблення
програми подальших дій ради та її робочих комісій.
Тому протокол перших (установчих) зборів київської
“Просвіти” є винятково важливим джерелом, який
розкриває всі перипетії обговорення першочергових
питань, що стояли перед нею та ухвалені на них
колективні рішення. Слід зазначити, що в цілому
просвітяни, з огляду на тогочасні суспільно–політичні
реалії в Російській імперії, обрали оптимальний шлях
розгортання своєї діяльності. І успішна праця
“Просвіти” протягом чотирьох років підтвердила
правильність їхніх рішень.
Якщо 26 травня 1906 р., коли було зареєстровано
статут товариства, слід вважати датою започаткування
київської “Просвіти” de–jure, то проведення 25 червня
того ж року загальних (установчих) зборів просвітян та
ухвалення ними низки визначальних рішень є початком
її діяльності de–facto.
Від часу описаних подій минуло 105 років, а
свідченнями про них нині є архівні документи.
Фотознімків на згаданих зборах не робилося. На щастя,
будівля колишньої Народної аудиторії вціліла,
переживши і воєнні лихоліття, і хвилю “дикого
капіталізму” 1990–2010–х років, що супроводжувалася
(й
продовжує
супроводжуватися)
бездумною
будівельною вакханалією в центрі Києва на догоду
сучасним товстосумам. Нині ця споруда належить
проектному інституту Діпроцивільпромбуд. На мою
думку, на її фасаді варто було б встановити

меморіальну дошку на честь київської “Просвіти”, як
данину поваги і вдячності за її плідну працю на благо
української культури, освіти, науки. Як позитивний
крок у напрямі відродження історичної пам’яті про
видатних представників цієї київської організації слід
розцінювати те, що неподалік, у сквері на вул.
Воровського, 18/2, 22 серпня 2011 р. було встановлено
Б. Грінченку
(скульптор
М. Обезюк,
пам’ятник
архітектор М. Босенко).

Пам’ятник Борису Грінченку поблизу будівлі Народної аудиторії
(встановлено 22 серпня 2011 р.)

Будівля Народної аудиторії (сучасне фото)

*

Ле́ся Украї́нка (1871–1913) – видатна українська поетеса,
перекладач, культурний діяч. Брала активну участь в українському
національному русі.
†
Єфре́мов Сергі́й Олекса́ндрович (1876–1939) – український
громадсько–політичний і державний діяч, літературний критик,
історик літератури.
‡
Оле́на Пчі́лка (1849–1930) – українська письменниця, драматург,
публіцист, громадська і культурна діячка, перекладачка, етнограф,
мати Лесі Українки, сестра М. Драгоманова.
§
Дурдуківський [Дордуковський] Володимир (1874–1938) – педагог,
учений, літературний критик, громадський діяч.
**
Степанківський Володимир (1885–1957) – громадський і
політичний діяч, журналіст. Член РУП і УСДРП (у 1904 чл. ЦК).
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“Україна. В цьому слові для мене все”. Борис Грінченко
(фрагмент пам’ятника видатному вченому і громадському діячеві)
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Нижче друкуємо текст розглянутого вище документа
із збереженням його лексичних і правописних
особливостей.
№1
Протокол перших загальних зборів
товариства “Просвіта”
25 червня 1906 р., м. Київ
Збори відбулися 25 червня 1906 р., у залі Народної Авдиторії
І. Початок і програма зборів*
Тут і далі підкреслення зроблені в тексті документа.
Пів до першої години дня член–фундатор Ф. Матушевський
роспочав збори і оповістив, що члени–фундатори запросили в члени
товариства окремими запросинами мало не 150 чоловік у Київі й поза
Київом. На підставі § 26–го Статуту товариства ті з запрошених, які
заплатять членську вкладку (§ 11), будуть признані дійсними членами
товариства.
Запис показав, що до зборів записалося до 100 членів, а од решти
відповідь ще не наспіла. Прибуло ж на збори 56 членів.
Після цього Ф. Матушевський запропонував обрати голову
зборів.
Обрано головою – Б. Грінченка, секретарями: Ю. Квасницького та
В. Козловського.
Подякувавши за честь, Голова привітав зібраних такими словами:
“Нема потреби говорити тут про вагу культурно–просвітних
товариств взагалі. Треба зазначити тільки два пункти, які роблять
заснування нашого товариства особливо важним. Перше, – що ми
починаємо свою діяльність у той час, коли на арену історії
виступають робочі маси, як діяльні, а не пасивні творці нового життя.
Роль просвітніх інституцій, які даватимуть освіту, знання цим масам,
які запомагатимуть їм виробляти опертий на наукових фактах
світогляд, мусить бути величезна.
Другий пункт – той, що товариство наше повстає у Київі, тому
осередкові, звідкіля почалося наше культурне життя. Був час, коли з
сього міста хвилі просвіти, хвилі розумового життя розливалися не
тільки на всю Україну, але й на всю східну Європу, зачипаючи й
західню. Настало потому лихоліття, Київ занепав, але ж і після того
він завсіди зоставався для нашого народу тим духовним центром, до
якого поверталися наші очі, куди поривалося серце кожного на нашій
землі. Наступає час, коли ми зможемо вернути нашому культурному
центрові те сяйво культурної поваги, яка одна тільки дає нації право
на місце серед інших націй. І се накладає на наше товариство велику
й дорогу нам, але й важну повинність. Стоючи перед нею, вітаю вас з
першими зборами першого українського культурно–просвітного
товариства в серці України – в Київі”.
Після цієї промови Голова повідомив, що члени–фундатори
обміркували питання про ті справи, до яких зараз треба взятися
товариству. Статут визначає для товариства широку діяльність, але
відразу почати робити все те, на що право дає статут, було б
неможливим. Через те члени–фундатори установили, які справи, на їх
думку, треба було б зараз поставити на чергу. Голова читає реєстр
чергових справ:
1. Видавництво.
2. Бібліотека “Просвіти”.
3. Ширення бібліотек, складених на основі нормальних каталогів.
4. Учебна інституція з українською викладовою мовою.
5. Збірання грошей на пам’ятник Шевченкові.
6. Організація філій “Просвіти”.
7. Організація роботи в товаристві по комісіях.
8. Кватира для товариства.
На перші два пункти є окремі доклади.
ІІ. Бібліотека “Просвіти”.
Слово дається С. Шеметові, що виступає з докладом про
бібліотеку “Просвіти”.
Він доводить, що власної бібліотеки треба “Просвіті”, щоб було
на чому виховуватися вкраїнській інтелігенції, було з чого добувати
потрібне знання. Тільки тоді українська інтелігенція з такої нікчемної,
якою вона є тепер, зробиться добре озброєним просвітнім військом,
що робитиме культурно–просвітну роботу для рідного народу. До
бібліотеки треба зібрати книжки всіма мовами і з усіх одділів науки й
красного письменства, але поперед усього треба подбати про
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український одділ, який має складатися з книжок українською мовою
та з книжок усякими мовами про Україну.
Питання це викликає довгі суперечки.
Проти думки докладу выступили В. Винниченко, А. Жук, Єремієв
та інші.
Те, що вони говорили, зіходилося до двох пунктів:
а) Бібліотека повинна служити не інтелігенції, а робітникам, бо
тільки вони є підвалиною національного і соціального визволення
народу.
б) Нема ніякої потреби дбати спеціально про український відділ,
бо українських книжок мало і вони не можуть дати читачам нічого
путящого. А. Жук доводить, що не буде ніякої користи з того, що
“постягають усякий хлам з Женев та зо Львовів”. Українська
література складається з таких оповіданнів, як от “Як ковбаса та
чарка” і з неї через те не може бути ніякої користи. Треба популярної
соціал–демократичної літератури.
В промовах С. Шемета, Л. Драгоманової*, М. Левицького,
Б. Ярошевського†, Ф. Матушевського, М. Грушевського, В. Павленка
та інших виявляється інший погляд. Стоячи за те, щоб бібліотека
“Просвіти” мала найкращі книги світової літератури, вони показують
на неминучу потребу з’організувати добрий український одділ: Київ
досить багатий книжками, тут можна знайти для власної просвіти чи
наукової роботи книги всякими мовами і з усіх одділів письменства;
але що до українознавства, то книжок або нема, або дуже трудно їх
добути. Яка ж можлива робота для культури, для просвіти рідного
народу, коли нема матеріалів, на яких опірається та праця?
Б. Ярошевський в довгій промові показує, що сказані тут слова
А. Жука проти українського письменства є найкращий довід за те,
щоб з’організувати укаїнський одділ у бібліотеці: у той час, як
європейська наука вже зацікавилася українською літературою й
наукою, ми в Київі й не знаємо, бо якби знали, то говорили б інакше.
Голова становить загальне питання:
Чи бажають збори завести бібліотеку “Просвіти”? Більшістю всіх
голосів проти одного збори постановляють завести її.
Голова читає ту резолюцію про бібліотеку, яку запропонували
члени–фундатори:
1. Бібліотека складається з книжок та періодичних виданнів усіма
мовами і зо всіх одділів науки й красного письменства.
2. Поперед усього мусить бути організований український одділ,
що складатиметься: а) з книжок писаних українською мовою та б) з
книжок про Україну всякими мовами. Коли буде призначено на
бібліотеку які гроші, то поперед усього витрачити їх на цей одділ.
3. Не рішаючи попереду питання про те, як користуватися з
бібліотеки: чи на місці тільки, чи й давати книги додому, збори
доручають Раді поки що завести бібліотеку з читальнею з тим, щоб
користуватися з неї на місці.
В. Винниченко вносить свою пропозицію заміста пунктів 1 та
2 пропозиції членів–фундаторів: Бібліотека складається з книжок
усякими мовами і з усіх одділів.
Голосують пропозицію членів–фундаторів: пункт 1 принято
одногласно; пункт 2 принято всіма голосами проти 4–х.
В. Винниченко заявляє, що збори приняли 1–й пункт пропозиції
фундаторів, – значить се вони приняли його, В. Винниченка,
пропозицію, яка ідентична з цим пунктом, то тим самим пункт 2–й
одпадає.
Голова каже, що таке вияснення зараз принятої постанови
суперечить цій постанові.
В. Винниченко обстоює на йому і вимагає поставити це на
голосування.
Голосують знову обидва пункти вкупі і приймають їх знову
більшістю всіх проти чотирьох.
В. Винниченко настоює, щоб його пропозицію голосувати. Збори
постановляють: не голосувати.
3–й пункт пропозиції членів–фундаторів прийнято одногласно.
А. Жук вносить пропозицію: Не заводити зараз бібліотеки, а
просто передплачувати газети й книжки, яких буде треба.
Голова пояснює, що ця пропозиція суперечить тільки що принятій
постанові, і через те він вагається становити її на голосування.

*

†

Драгоманова Людмила Михайлівна (1842–1918) – громадсько–
культурна діячка, член “Старої Громади” і київської “Просвіти”.
Дружина Михайла Драгоманова.
Ярошевський Богдан, псевд. Степан Загородний (1869–1914) –
український політично–громадський діяч, письменник, гуртував та
українізував українців польської культури і став лідером
організованої ними УСП.
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А. Жук вимагає цього і хоче доводити, через що сю пропозицію
треба голосувати.
Зважаючи на те, що діла ще багато, а часу мало, Голова, бажаючи
обминути довгі суперечки, становить пропозицію А. Жука на
голосування, і збори відкидають її всіма голосами проти двох.
ІІІ. Видавництво.
Б. Грінченко промовляє з приручення членів–фундаторів про
видавництво. Доводить, що хоч у нас і є такі гарні народні
видавництва, як “Вік”, або петербурзького “Благотворительного
Общества”, але ж того, що вони видають, не вистачає за для потреби
26 милійонів українського народу. Неминуче треба й “Просвіті” стати
до тієї ж роботи. Як видно з 1–го пункту Статуту “Просвіти”, вона є
товариством безпартійним, тільки просвітно–культурним, такий же
характер мусять мати й її видання, коли б було інакше, це значило б,
що “Просвіта” стала б партійною організацією, перестала б бути тим,
чим бути мусить. А коли так, то видання політичного й економічного
змісту мають бути характеру теоретично–наукового, а не
агітаційного. Всі одділи науки й Красного Письменства мусять мати
місце в виданнях “Просвіти”, але на перший план треба поставити
поки що те, чого у нас нема і чого нам тепер дуже треба, а саме:
книжок з українознавства. Ми досі не маємо навіть популярної історії
рідного народу, навіть граматики своєї мови. Велика потреба також у
шкільних підручниках і дитячих книжках. Не можна з цим
дожидатися поки дадуть нам школу. Нам школу дадуть тільки тоді,
коли ми сами її візьмемо, тобто: поскладаємо і надрукуємо
підручники і почнемо по їх учити. Сказавши коротко про план
видавництва, він зазначає, що дехто з сьогочасних членів “Просвіти”
уже зібрав на видавництво жертв до 200 рублів і ці гроші певне й
будуть передані “Просвіті”. Після того він читає проект постанови,
який виробили члени–фундатори:
1. В основу видавництва повинна бути положена думка, що
“Товариство Просвіта” є товариство просвітно–культурне і
безпартійне і такими повинні бути його видання.
2. Першою видавницькою справою Товариства повинно бути:
дати в дешевих виданнях літературу для народніх мас.
3. Книжки повинні бути зо всіх одділів науки і красного
письменства; але найбільше треба подбати про книжки з
українознавства, про шкільні підручники і дитячі книжки; видання
політичного і економічного змісту мають бути характеру теоретично–
наукового, інформаційного і ні в якому разі не партійно–агітаційного.
4. Загальні збори приручають Раді організувати на згаданих
основах видавницьку справу, зібравши за для того спеціальну
комісію під керуванням одного з членів Ради. Комісія ця повинна
зараз же почати видання тих книжок, які підходять під програму
видавництва і вже написані, але разом з тим виробити
систематичний реєстр тем, на які треба поскладати нові книжки і
подбати, щоб ті книжки були написані.
З приводу цього повстають довгі розмови, в яких члени виразно
поділяються на дві течії.
В. Винниченко, А. Жук, Єремієв доводять, що видавництво не
може бути агітаційним, бо інформація раз–у–раз переходить в
агітацію. Шкільних підручників нам треба буде тільки тоді, як буде
українська школа, а тепер ні. Та й не діло “Просвіти” видавати
підручники, – хай се роблять книгарі. Культура не в тому, щоб
складати і вчити шкільні підручники. Тепер перебудовується
політичне життя. Мусимо давати підручники не для дітей, а для
дорослих – політичні книжки характеру партійного і агітаційного,
пропозиція ж членів – фундаторів усе зводить на шкільні підручники.
Голова пояснює, що в пропозиції членів–фундаторів такого нема.
Пропонується видавати книги зо всіх одділів науки і красного
письменства, – значить і політичні. Коли підкреслено українознавство
і шкільні підручники, то тільки через те, що нам ні по чому освічувати
свій народ і доводити його до національної свідомості.
Після цього М. Левицький, Ф. Матушевський, І. Стешенко*,
М. Грушевський, С. Шемет доводили, що партійними видання бути не
можуть, бо тоді “Просвіта” стане органом якоїсь партії, – значить
всім, хто до тієї партії не належить, довелось би покинути товариство.
Тоді не треба було заводити культурно–просвітного товариства, але
заложити партійну організацію. Звичайно, більшости членів буде
відбиватися на виданнях товариства, але одно діло вести виданнями
політичну агітацію за якусь партію, а друге – подавати відомості про
*

Стешенко Іван Матвійович (1873–918) – громадсько–політичний
діяч, педагог, літературознавець, письменник. У 1896 р. став
засновником однієї з перших українських соціал–демократичних
організацій.
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саму ту партію. “Просвіта” може, наприклад, знайомити читачів своїх
з програмами, поглядами й діяльністю партій, але на цьому й
спинятися, – це буде література інформаційна, а користуватися з неї,
як і зо всякої іншої, з метою агітаційною, – то вже діло тієї, чи сієї
партії. Політичній літературі треба надавати велику вагу, але не
меншу для нашого часу має й така річ, як українська історія,
географія, або шкільні підручники. Поки наш народ не буде
національно–свідомий, доти він не зуміє добре обстоювати свої
національні права. Діло “Просвіти” дбати про просвіту, – як же се
видання підручників, що дають ту просвіту, може бути не її ділом?
Тільки маючи в руках підручники доб’ємося своєї школи. Тепер уже є
сім’ї в яких батьки хочуть учити дітей рідною мовою, але не мають по
чому, і мусять калічити дитячу голову чужомовною наукою. Зрештою
незрозуміло, через що оборонці політичної літератури так повстають
проти підручників: політичної літератури ніхто не відкидає і
підручники її не виключають; говориться тільки про те, щоб зробити
роботу в “Просвіті” можливою для людей усіх партій. Тим часом
д[обродії] Винниченко й Жук становлять справу так, щоб люде всіх
партій робили тільки те, що звелить їм та партія, до якої д[обродії]
Жук і Винниченко прихилні.
Голова становить пропозицію членів–фундаторів на голосування.
Пункти 1–й та 2–й збори приймають одногласно. Пункт 3–й
приймають більшістю 33 голосів проти 11. В. Винниченко і А. Жук
вносять до цього пункту поправки в дусі їх попередніх доводів. Збори
одкидають їх.
Пункт 4–й прийнято одногласно.
ІV. Инші доручення Раді.
На пропозицію членів–фундаторів зроблено ще такі постанови:
а) Школа. Збори одногласно постановили:
Доручити шкільній комісії виробити проект ученої інституції з
українською викладовою мовою, яку (інституцію) могла б завести
“Просвіта”.
б) Народні бібліотеки. Збори одногласно постановили:
Зважаючи на те, що треба “Просвіті” заводити народні бібліотеки,
доручити Раді: а) виробити кілька нормальних каталогів народніх
бібліотек на всякі ціни; б) складати по таких каталогах бібліотеки і
продавати їх, коли будуть замовляння; в) виробити інструкцію – як
треба заводити народні бібліотеки “Просвіти”.
в) Пам’ятник Шевченкові. Збори одноголосно постановили:
доручити Раді приймати гроші на пам’ятник Т. Шевченкові у Київі і
подбати, щоб зібрано було грошей як найбільше.
V Організація філій і комісій “Просвіти”
а) Філії. Загальні збори доручають Раді: виробити інструкцію – як
заводити філії “Просвіти” і в яких відносинах вони мають бути з
центром Товариства.
б) Комісії. Члени–фундатори пропонують: Завести чотирі комісії:
видавничу, бібліотечну, шкільно–лекціонну і артистичну. Збори
приймають се одногласно і обмірковують як повинні організуватися й
працювати сі комісії. Після дебатів, до яких ставали д[обродії]
С. Шемет, А. Жук, К. Михальчук†, І. Стешенко та інші, постановлено:
1. Кожен член “Просвіти” може записатися до якої хоче комісії у
того члена Ради, якому се приручить Рада; опріч того й сама Рада
може закликати членів до комісії. (Прийнято одноголосно)
2. Голову комісії вибірає сама комісія з своїх членів. Увага. Збори
приручають Раді разом з комісіями установити на який саме час
вибірається голова. (Принято всіма проти одного)
3. Комісія працює самостійно, але виконання її постанов не може
бути без згоди Ради. (Всіма проти одного).
VI. Кватира.
Збори доручили Раді найняти для Товариства кватиру.
VII. Вибори членів Ради.
Голова подає до уваги, що § 17 “Статуту” Товариства вимагає,
щоб що–року половина членів Ради виходила і замісто тих, що
вийшли, вибіралися нові. Товариство починає свою діяльність у
половині року. Він пропонує зборам признати: а) що рік для Ради
рахується з 1–го січня до 1–го січня; б) що півріччя 1906–го року
треба рахувати Раді за рік і таким робом перша половина членів
мусить вийти з Ради до 1 січня 1907 р.
Збори одноголосно приймають се.
Голова становить питання: як мають одбуватися вибори членів
Ради. Після дебатів постановлено: Вибірати членів Ради записками.
На кожній записці має бути написано 11 прізвищ: 8 радників і три
кандидати до їх. Вибраними вважаються ті, хто має абсолютну
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Михальчук Костянтин Петрович (1840–1914) – український
мовознавець, етнограф.
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більшість голосів; ті 8 чоловік, які одержали більше голосів, стають
радниками, останні кандидатами до їх.
Після цього наступили вибори. Голосувало сорок сім членів.
Рахунок поданих голосів показав, що найбільше голосів мали:
Модест Левицький – 46.
Лариса Косачівна – 46.
Борис Грінченко – 45.
Сергій Єфремов – 44.
Сергій Шемет – 38.
Ольга Косачівна – 33.
Володимир Дордуковський – 32.
Володимир Степанківський – 30.
Осип Юркевич* – 29.
Андрій Яковлев† – 28.
Володимир Винниченко – 23.
Кирило Стеценко – 23.
Збори признали перших вісім вибраних членами Ради,
О. Юркевича та А. Яковлева – кандидатами до їх. Що ж до
В. Винниченка та К. Стеценка – постановлено не
переголосовувати їх, а рішити справу жеребком. Вийнято
прізвище В. Винниченка і його признано кандидатом на радника.
VIII. Привітання.
Після виборів постановлено було, на пропозицію М. Левицького,
послати привітання українському посольському клубові і прийнято
такий текст: “Перші загальні збори Товариства “Просвіти” у Київі,
заснованого в пам’ять Т. Шевченка, вітають український посольський
клуб і бажають сили на боротьбу за волю політичну, економічну і
національну”.
А. Жук вносить пропозицію, щоб цього привітання не посилати, а
послати привітання загальнороссійській робітничий фракції
Державної Думи.
Голова поясняє, що першу половину пропозиції д[обродія] Жука
він поставити на голосування не може, бо це суперечило б зараз
зробленій постанові. Другу ж, про те, щоб послати привітання
загально–россійській робітничій фракції Державної Думи, становить
на голосування.
Збори одкидають пропозицію А. Жука.
Після цього, в 5 ½ годин вечора, голова оповістив перші збори
Товариства скінченними.
Увага. Перші збори одержали привітання, але не можна було їх
прочитати на зборах, бо частина їх прийшла тільки над вечір, а ще
частина аж на другий день.
Бюро української парламентської групи прислало телеграму:
“Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української
автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства,
стаючи джерелом освіти і свідомости для рідного народу. Вітаємо
київську “Просвіту”, вітаємо нове культурне життя України”.
Уманці, також в телеграмі кажуть: “Щиро вітаємо товариство,
сердечно бажаємо широкого розвою його діяльності”. Прийшли також
привітання од багатьох людей, що були запрошені в члени
товариства. Між ними посол до Державної Думи А. Вязлов бажає
товариству “широкої праці не тільки на Київщині, але й по всій
автономній Україні”.
Голова зборів Б. Грінченко [підпис]
С. Шемет [підпис]
А. Корчевскій [підпис]
В. Дордуковський [підпис]
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського, ф.114, № 2, арк. 1–11. Оригінал.

Список використаних джерел
1. Пам’ятки історії та культури України: Каталог–довідник.
Зошит 2: Каталог–довідник пам’яток історії та культури України:
м. Київ / Горбик В. О. (кер. автор. колект.), Гаврилюк Л. О.,
Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Титова О. М., Пархоменко М. Т.,
*

†

Юрке́вич Осип В’ячесла́вович (Йосип Венцесла́вович) (1855–1910) –
український громадський діяч, лікар, член Київської Старої громади
з 1860–х років і “Просвіти”, один з фундаторів кооперативного руху
в Україні.
Яковлів (Яковлев) Андрій Іванович (1872–1955) – учений правник,
громадський і політичний діяч.
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В публикации, основанной на анализе протокола первого собрания членов
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ПЕРША СПРОБА ПІДГОТОВКИ БАГАТОТОМНОЇ
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Аналізується передісторія створення світових енциклопедичних видань, а
також розповідається про етапи створення перших радянських
енциклопедичних видань. Описуються передумови і чинники, які стали
каталізатором для видання першої української радянської енциклопедії.
Розкрито етапи підготовки видання, а також чинники, які ставили під загрозу
вихід у світ енциклопедії. Проаналізовано редакторський колектив та причини,
які сприяли частій зміні авторів видання.
Ключові слова: енциклопедія, видання, радянська влада, регіональні
енциклопедії, авторський колектив.

Процеси створення енциклопедії на Україні, що
мали місце ще в період середньовіччя, хоча і мали
різний рівень успішності, проте так і не вирішили
головного питання – створення комплексної української
енциклопедичної праці, що відповідала б усім вимогам
сучасності. Початок ХХ ст. привніс в енциклопедистку
значні успіхи, однак жоден з власне українських
проектів завершити так і не вдалося. Перепони з боку
царського уряду, як політичні, так і культурні, І світова
війна та революційна криза 1917 р. загальмували
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створення українознавчої енциклопедії в Російській
імперії, а Громадянська війна та повоєнна економічна
криза – і в формально незалежній Українській
Соціалістичній Радянській Республіці. Подальше
створення єдиного Радянського Союзу та зростаючий
ідеологічний тиск визначили майбутнє української
енциклопедистки – вона мала стати виключно
радянською, зорієнтованою передусім на класові, а не
національно–регіональні критерії. Лише класовий
підхід в умовах зростаючого тоталітарного режиму міг
забезпечити успішність і завершеність проекту.
Однак на шляху до створення нової, радянської
енциклопедії лежав ряд перепон. Найголовнішою з них
була відсутність компетентних кадрів, адже переважна
більшість вчених була вихована ще за минулого режиму
і розглядалась виключно у форматі “реакційної, гнилої
інтелігенції”.
Одночасно
підготовка
нових,
марксистських авторів могла зайняти довгий час, чого
радянська влада дозволити собі не могла. Прагнення
створити власну, радянську енциклопедію було наявне
в радянській верхівці з перших років влади, однак через
об’єктивні причини так довгий час і залишалося
прагненням. Лише з подоланням першочергових
економічних та політичних проблем, більшовицьке
керівництво Радянського Союзу змогло приділити увагу
і питанню Радянської енциклопедії. Адже окрім
об’єктивних труднощів, що стояли на перепоні
енциклопедії, передусім цей проект мав стати
унікальним, що не мав би аналогів у світі. Особливість і
унікальність нового енциклопедичного видання, що
досить довгий час існувала лише у формі ідеї в
середовищі державного керівництва, ідеологічних
працівників та членів редакційної колегії врешті решт
була досить чітко сформульована та опублікована в
першому томі Великої Радянської Енциклопедії, у її
редакційній статті.
Сам по собі феномен “радянської” енциклопедії, у
відповідності до бачення упорядників, був нічим іншим,
як практичним продуктом ідеологічної системи. В
ідеалі видання мало стати не стільки науково–
пропагандистським
просвітницьким,
скільки
продуктом, головною метою якого було стати ознакою
великої революційної доби, опорою для подальшого
соціалістичного будівництва, у відповідності до
новітніх наукових даних [12, c. 3]. Основною лінією,
навколо якої мала будуватися енциклопедія було не
об’єктивне відображення історії, сучасності та останніх
наукових досягнень, а поширення в свідомості
радянського суспільства більшовицької ідеології, яка є
єдино вірною, прогресивною та перспективною. Будь
який інший підхід однозначно трактувався як
реакційний
та
антирадянський.
Користувачі
енциклопедії повинні були отримати з неї не просто
фактичний матеріал для подальшого використання у
власних умовиводах, а кінцевий продукт, що не
підлягає сумніву і має сприйматися істиною останньої
інстанції.
Структура будь–якої радянської енциклопедія
повинна була ґрунтуватися на положеннях, котрі були
базисними і для всього радянського ладу та його
ідеології. Першочерговим серед них було твердження
про початок нової ери для всього світу, який поклала
Велика Жовтнева соціалістична революція. Саме вона
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створила новий тип суспільного устрою – радянську
державу, а також невід’ємні її складові: радянську
господарську систему; радянську громадськість, котра
залучена до дієвого оволодіння вченням ленінізму;
радянської науки. Нове життя, у відповідності до
доктрини, чекає не лише Радянську країну, а й увесь
світ, котрий неминуче рухається на шляху до
соціалістичної революції, і відповідно нове життя має
проявлятися у всіх сферах суспільного буття. Наука
також не може стояти осторонь цього процесу, більше
того – вона має бути в його авангарді. Науковий
прогрес, котрий прискорився в перших десятиліттях
ХХ ст. не може залишитися в старих форматах, адже він
давно подолав їх рамки. При цьому всі модерні
дослідження, не залежно від наукової сфери – від
суспільних наук і до техніки – повинні відповідати
єдиновірній марксистській доктрині діалектичного
матеріалізму. І саме матеріалістичним має бути
світогляд нової людини, адже він є необхідним для
швидкого і науково обґрунтованого будівництва
радянського суспільства [12, c. 3].
Таким чином, виходячи з бачення упорядників
першого
завершеного
проекту
“Радянської”
енциклопедії, ми бачимо що ідеологічна основа її була
найважливішим чинником. Це саме можна сказати і про
інші видання “радянських” енциклопедій, у тому числі і
“Українську радянську енциклопедію”, створену значно
пізніше Великої Радянської Енциклопедії. Отже для її
укладання необхідно було фактично перекреслити весь
попередній
досвід
створення
енциклопедій,
запровадивши замість нього нові ідейні принципи та
методики. При цьому не менш важливим за ідеологічну
складову було і забезпечення організаційної складової –
роботи
авторів
статей,
редакційної
комісії,
співробітництво з видавництвами. І хоча державний
контроль над всіма сферами життя і економіки дозволяв
оперативно вирішити деякі з них у наказово–
директивній формі, без врахування економічної
доцільності, однак значну частину проблем доводилося
розв’язувати в робочому порядку. Тож виникла реальна
форми
потреба
пошуку
нової
організаційної
забезпечення
життєдіяльності
енциклопедичного
проекту, котрий мав поєднувати попередні традиції та
радянську новизну.
Практичний пошук оптимальних шляхів організації
видання енциклопедії, вирішення ряду питань
(ідеологічних, економічних, наукових, організаційних
тощо) зумовило московську владу прийняти досить
компромісний (з погляду більшовицької ідеології, але
цілком прийнятний в тогочасних умовах НЕП–у)
варіант. Так у 1925 р. постановою ЦВК СРСР було
створено
акціонерне
товариство
“Советская
Энциклопедия” [11, c. 499]. Саме з 1925 року і почалося
видання Великої Радянської Енциклопедії, що
складалася з 65 алфавітних томів та 66 тематичного
тому – “СРСР”, котре тривало до 1947 р. [10, c. 187].
Мета
цієї
енциклопедії
була
досить
чітко
сформульована одним з членів редакційної колегії В.
Куйбишевим. Він зазначив, що метою було надання
всього масиву досягнень та відомостей по
найважливішим на необхідним галузям знання для
робітничого
класу,
що
бореться
за
новий,
соціалістичний лад, в період розгортання цієї боротьби,
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в широкому масштабі відомостей, побудованому не на
“псевдонауковому” базисі “чистої” науки, а на
залізному фундаменті діалектичного матеріалізму [13,
c. 77].
Однак з самого початку роботи стало очевидно, що
проект Великої Радянської Енциклопедії є досить
довготривалим у часі, і через це було визначено потребу
у виданні скороченого варіанту.
Таки чином, за досить короткий проміжок часу,
радянському керівництву вдалося практично вирішити
завдання створення власне Радянської енциклопедії. І
саме М. Л. Мещеряков, як головний редактор Малої
Радянської енциклопедії та один з членів редколегії
Великої Радянської енциклопедії в своїх подальших
працях остаточно окреслив ті критерії, які були
необхідними для наступних енциклопедичних видань
Радянського Союзу. Зокрема, головним її критерієм
була оригінальність, відмінність від аналогічних
“буржуазних” видань. При цьому у всіх науках
необхідною
є
спеціалізована
конкретизація
діалектичного
матеріалізму,
позбавлення
їх
ідеалістичних та опортуністичних перекручень. Ідейно
класовий принцип також не залишався поза увагою
авторів критеріїв. Зокрема партійність визначалася як
необхідна передумова будь якої біографії чи соціально–
економічного положення, в історія руху робітничого
класу – основою всієї історії. Та й сама по собі історія
зазнала в новій енциклопедії чіткого поділу на нову
(після Жовтневої революції) та стару, при чому головна
увага мала зосереджуватися саме на першій.
Висвітлення сучасності, перспектив та особливостей
розбудови нового, Соціалістичного суспільства та
революційної, соціалістичної боротьби в інших регіонах
планети повинно було протиставлятися тим архаїчним,
реакційним подіям та відносинам, на яких робили свої
акценти “буржуазні” енциклопедії. В радянській
енциклопедії, на думку їх ідеологів, не було місця
реакційним діячам минулого – правителям і генералам,
чиї біографії поділялися на значущі та малозначущі. І
якщо перші ще мало можливість для потрапляння на
сторінки радянського видання, то другі повністю
ігнорувалися, адже вони були прерогативою виключно
“буржуазних” видань [11, c. 499].
Іншим критерієм оригінальності нової, радянської
енциклопедії стало її протиставлення не лише світовій,
буржуазній енциклопедистиці, а й російській,
дореволюційній традиції. В якості причини такого
протистояння з минулим називалася відсутність
оригінальних російських енциклопедій як таких. Всі ті
видання, що побачили світ до 1917 р. були затавровані
як звичайні переробки західних енциклопедій, і
відповідно не відповідають особливостям сучасного,
радянського російського суспільства. Це саме
стосувалося і будь якої національної енциклопедії
(передусім української), адже їх як таких до революції
не було і бути не могло. Отже і розмови про будь яку
традиційність енциклопедичної справи вважалися
контрреволюційними. Отже, на думку авторів, саме
Велика Радянська енциклопедія започаткувала нову
хвилю енциклопедій, лише яка є прогресивною та має
бути прийнятною в суспільстві нового типу. Отже
ознакою всіх наступних енциклопедичних видань, що
мала забезпечити їх оригінальність, стала відмова від
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запозичень
з
дореволюційних
чи
західних
енциклопедій, адже останні також лише дублюють одна
одну. Лише авторські статті, написані у відповідності до
марксистсько–ленінських методик, мають право
міститися у справжній радянській енциклопедії [11,
c. 500]. Звичайно, повністю ігнорувати зарубіжні і
дореволюційні енциклопедичні видання організатори та
ідеологи радянської енциклопедії не могли, однак
прагнули максимально скоротити їх видання, а часто
навіть передавали наявну інформацію, піддавши її
критиці з позицій марксистсько–ленінської ідеології.
Останній момент визначив ще одну особливість
організації роботи над радянською енциклопедією, а
саме критерії кадрового добору персоналу. Так як у
відповідності до текстових вимог енциклопедія окрім
іншого повинна була нести ідеологічне навантаження,
виступати своєрідним носієм та розповсюджувачем
ідеології, то і редакторська робота не могла бути
зосередженою виключно в царині роботи над текстом.
Першочерговим завданням редакційного колективу в
таких умовах було не лише літературно–технічне
опрацювання тексту, а й певною мірою цензорська
робота. Необхідно було відібрати авторський колектив,
що складатиметься виключно з ідеологічно свідомих, чи
принаймні лояльних до правлячої ідеології науковців
(що в умовах побудови нового суспільства не було
легким завданням), а також слідкувати за наявністю в
тексті будь яких ухилів від генеральної лінії партії,
немарксистських та опор туніських положень, і
відповідне їх видалити. Сам факт наявності ідеологічно
невідповідного тексту також не повинен був
обмежитися його ліквідацією, а автор – втратою
гонорару. Завданням редакторів, окрім іншого, було і
відстеження
таких
несвідомих
елементів,
та
повідомлення про їх погляди відповідні органи.
Таким чином ми бачимо, що критерії до написання
будь якої радянської енциклопедії були досить
серйозними і новаторськими. Необхідність їх
дотримування вимагала від авторського та редакційного
колективу значних зусиль, котрі однозначно не могли
забезпечити досконалість проекту. Це добре розуміли і
засновники, що з самого початку знайшли виправдання
для всіх помилок та ідеологічних недоліків. Так,
тогочасні радянські енциклопедії визначалися як
видання перехідного типу, і відповідно відображають
виключно сучасний момент, котрий в будь який момент
може (і повинен!) змінитися в бік удосконалення. Саме
соціалістичне суспільство, яке будував радянський
народ також є перехідним до справжнього суспільного
ідеалу – комунізму, тому абсолютне зосередження на
його особливостях є безперспективним. Адже зміни
відбуваються постійно, як і процес конкретизації самої
марксистсько–ленінської доктрини (нові рішення з’їздів
та ЦК ВКП(б), Комінтерну, праці товариша Сталіна
тощо). Саме тому у перших енциклопедіях неможливо
подати повне і остаточне марксистське трактування
проблем, що буде зроблено в наступних виданнях. Саме
на майбутні видання покладалась також функція
виправлення всіх помилок перехідного часу [11, c. 500].
Вироблення і фактичне затвердження критеріїв
створення нової, Радянської енциклопедії, а також
перший практичний досвід їх видання (БСЭ та МСЭ)
підштовхнуло
процес
створення
радянських
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енциклопедій по всій країні. Розпочинаються роботи по
створенню галузевих енциклопедичних видань, котрі
мали остаточно витіснити закордонні та дореволюційні
праці з широкого обігу. Нова радянська наука мала на
практиці довести свою перевагу перед застарілими,
реакційними
схемами,
якими
продовжував
користуватися весь світ.
Однак не лише центральна московська влада
розуміла
необхідність
створення
радянської
енциклопедії. Республіканські лідери, прагнучи не
відставати від Москви. Отже підготовка та видавництво
Великої та Малої Радянської енциклопедії не
залишилося поза увагою і тогочасного керівництва
Української Соціалістичної Радянської Республіки. Тим
більше потреба в українській енциклопедії була
зумовлена часом, та не була чимось новим для
української наукової еліти. Ще восени 1927 р., у зв’язку
з наближенням
десятиліття Великої Жовтневої
Соціалістичної революції Голова відділу друку ЦК
КП(б)У А. А. Хвиля вніс пропозицію до Політбюро ЦК
КП(б)У приступити (за прикладом московських колег)
до підготовки й видання “Української Радянської
Енциклопедії” (“УРЕ”) [9, арк. 1]. Його доповідь у
секретаріаті ЦК 19 жовтня 1927 р., що носила назву
“Про видання української радянської енциклопедії”
була заслухана, взята до уваги і рекомендована до
розгляду на Політбюро ЦК КП(б)У.
– Ідея видання Української Радянської Енциклопедії,
котра цілком вписувалась у тогочасну політичну лінію
українського радянського керівництва, була підтримана
на найвищому республіканському рівні.
Така оперативність Політбюро ЦК КП(б)У була
зумовлена не лише прагненням української партійної
еліти не відставати від своїх московських колег, а й
ситуацією, котра склалася на той час в її середовищі. Їх
породив конфлікт нового генерального секретареві ЦК
КП(б)У Л. М. Кагановича, котрий в 1925 р. прибув до
Харкова з колишнім наркомом освіти УСРР
О. Я. Шумським. Останній, ще напередодні своєї
відставки
закидав
сталінському
ставленику
недостатність темпів та формальність у проведенні
політики “коренізації”. Усунення О. Я. Шумського з
посади під приводом звинувачення у націонал–
ухильництві хоч і послабило напругу, однак не зняло
самого звинувачення. Єдиним дієвим аргументом,
котрий міг би приглушити їх, було декларування
значущого українського проекту. Такою декларацією і
стало жовтневе рішення Політбюро, про формальний
характер якого говорять факти – реальна робота над
Українською Радянською Енциклопедією розпочалася
значно пізніше.
Однак на осінь 1927 р. ідея створення української
енциклопедії була підтримана і наступною владною
інстанцією. На Х з’їзді КП(б)У, котрий відбувся в
Харкові 20–29 листопада 1927 р. У його резолюції,
зокрема зазначалося, що зростання української
культури за роки радянської влади висуває потребу
поставити велике наукове завдання про видання
Великої Української Радянської Енциклопедії. Розробку
цього питання З’їзд доручив ЦК КП(б)У [1, c. 600]. як
засвідчує сама назва нового проекту, він був прямим
наслідуванням московського зразка, і на думку
делегатів з’їзду повинен був стати рівноправним

84

аналогом Великої Радянської Енциклопедії, хоча і
національно зорієнтованим. Таким чином ніби то
підтверджувалась вірність лідерів КП(б)У принципам
коренізації та українського радянського відродження.
Однак не зважаючи на прийняття такого рішення на
найвищому республіканському рівні, робота над
енциклопедією була пригальмована. Це було визначено
цілою низкою об’єктивних причин, що виникли на
Україні наприкінці 20–х років ХХ ст. І це не лише
початок
боротьби
з
національними
ухилами,
розпочатий за часів О. Шумського, а й докорінні зміни в
самій республіці. Прийняття в 1927 р. плану першої
п’ятирічки підштовхнуло значні зміни в економіці,
котрі для радянського керівництва були значно
важливішими, аніж наука та культура. Сталінська
індустріалізація та колективізація перетягнули на себе
не лише увагу, а й всі доступні матеріальні ресурси, і
відповідно рішення жовтневого 1927 р. засідання
Політбюро про залучення до роботи над енциклопедією
вищих державних службовців, зокрема М. Скрипника
так і залишилось на папері.
Взагалі, зав’язаність енциклопедичного проекту на
персоні М. Скрипника (саме він з передбачених
жовтневим пленумом осіб займав найвищу посаду в
українському радянському уряді) мала як позитивні, так
і негативні наслідки. З одного боку він мав всі
можливості до залучення державних ресурсів на
здійснення проекту, та особисто був зацікавлений у
його ефективності. З іншого – без прямої участі
Наркома освіти процес створення енциклопедії навіть
не міг розпочатися. А для М. Скрипника 1928 р. став
дуже напруженим у робочому та творчому плані. Адже
головним завданням для нього в цей рік стає підготовка
до видання творів В. І. Леніна українською мовою.
Складність цього завдання полягала в тому, що на
1927 р. на Україні не було унормованого українського
правопису. Так як видання творів вождя з помилками
було неможливим, тому першочерговим завданням,
покладеним вищою владою на Наркомат освіти було
прискорення процесів створення та затвердження
правопису, що було досягнуто лише в 1928 р [2, c. 66].
Однак прийняття правопису і початок видання творів
В. Леніна
лише
збільшило
навантаження
на
М. Скрипника, адже на ньому лежала основна маса
організаційної роботи по виданню наступних томів, а
також редакторська робота, коректура. Лише 15 січня
1929 р., завдяки виробленню дієвої схеми підготовки
видання, М. Скрипника офіційно було усунуто від
обов’язків коректора, але й надалі його періодично, на
місяць–два повертали до редакторської роботи [8,
арк. 159]. Окрім роботи над виданням творів В. Леніна,
протягом 1928 р. М. Скрипник був задіяним також у
роботі Комінтерну, і фактично не приділяв уваги
справам свого Наркомату. Про це у листі до колег писав
М. Грушевський, зазначаючи нестачу коштів для сплати
гонорарів, вказуючи що Наркомат освіти фактично
залишився без уваги свого керівника [3, c. 233].
Протягом 1928 р. основна організаційна робота над
проектом Української Радянської енциклопедії через
відсутність
та
зайнятість
М. Скрипника
була
зосереджена в руках першого ініціатора цієї ідеї
А. Хвилі, котрий посідав нову посаду – завідувача
культпропвідділом. Саме він зробив доповідь на тему
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“Про поповнення комісії по виданню Української
Радянської Енциклопедії” під час засідання секретаріату
ЦК КП(б)У 18 лютого 1929 р., з якого фактично
розпочинається дієва робота над енциклопедією.
Зокрема, А Хвиля запропонував ввести до складу
енциклопедичної комісії Любченко та Річицького, а
також винести це питання на затвердження Політбюро
ЦК КП(б)У [4, арк. 79]. Відповідно до затвердженого в
секретаріаті регламенту 8 березня 1929 р. це саме
питання про доповнення складу комісії було розглянуто
і на засідання політбюро. Ця інстанція остаточно
ухвалила проект змін, і затвердила: 1) Ввести додатково
в склад комісії по виданню Української радянської
Енциклопедії тт. Любченка та Річицького; 2) Покласти
головування в комісії на тов. Любченка [6, арк. 183].
Таким чином політбюро не лише переглянуло рішення
жовтневого засідання 1927 р., а й докорінно змінило
структуру самої комісії. На місце головуючого замість
“постійно зайнятого” Наркома освіти М. Скрипника
було призначено секретаря ЦК КП(б)У, що з одного
боку підвищувало статус організації, але з іншого –
ставило її під жорсткіший контроль республіканської
партійної верхівки. Одночасно рішення політбюро
засвідчило реальний інтерес української влади до
практичного здійснення проекту енциклопедії і потреби
переходу від проектів до практичної роботи.
Вже влітку 1929 р. на засіданні комісії для розробки
питання про видання “УРЕ”, котре відбулось під
головуванням П. П. Любченка було запропоновано
низку
першочергових
заходів
для
швидкого
розгортання роботи, а також сформульовано ідеологічне
обґрунтування необхідності видання української
радянської енциклопедичної праці. В преамбулі
рішення комісії було вказано, що за часи існування
УСРР українська радянська культура зробила значний
крок вперед, і зумовила можливість створення
фундаментальної енциклопедичної роботи. При цьому
важливим завданням проекту є посилення наступу
пролетарських елементів української культури на ті
буржуазні рештки, що в ній ще залишилися.
Остаточне затвердження рішення комісії мало
відбутися на черговому засіданні Політбюро ЦК
КП(б)У, де окрім іншого мало бути визначено початок
видання УРЕ (не пізніше наступного бюджетного року).
Комісією було підготовлено повний текст постанови
майбутнього Політбюро. У цьому проекті було
визначено побажання комісії щодо основних питань:
особистого складу майбутньої редколегії, фінансового
забезпечення її діяльності та технічні параметри
майбутнього видання. Так, до складу редакційної
комісії мали увійти: Любченко, Скрипник, Чубар,
Затонський, Хвиля, Гопнер, Річицький, Яворський,
Юринець. Головним редактором пропонувалося
призначити М. Скрипника, а його першим заступником
– одного з заступників Наркома освіти: Полоцького чи
Приходька. Призначеного заступника рекомендувалося
відсторонити від роботи в Наркоматі освіти, і повністю
зосередити його увагу на енциклопедії. Політбюро
також пропонувалося погодитися з особовим складом
редакторів відділів та залученням до роботи над УРЕ
вчених із Західної України.
Щодо фінансування, то Фракціям Ради Народних
Комісарів пропонувалося виділити на створення
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спеціального видавництва для УРЕ 300 тис. карбованців
в бюджеті 1929–1930 р., а на підготовчу роботу та
створення апарату УРЕ – 25 тис. карбованців. Також
передбачалося виділення спеціального приміщення для
роботи редакційної колегії. Заплановано в проекті було
і розмір авторських гонорарів – 250 крб. за аркуш
тексту. Виробнича вартість одного тому при
десятитисячному накладі мала скласти 5 крб. 83 коп.,
при двадцятитисячному – 5 крб. 5 коп. На видання
всього проекту при десятитисячному накладі потрібно
було б 2 млн. 327 тис. 943 крб., при вдвічі більшому
тиражі – 2 млн. 967 тис. 588 крб. [7, арк. 233].
Проект постанови також визначив об’єм майбутньої
енциклопедії. За зразок було визначено Велику
Радянську Енциклопедію, хоча і меншу за кількістю
томів. Всього передбачалося видання 30 томів по
30 технічних аркушів в кожному. Кожен з томів, за
виключенням малюнків мав містити в собі 120 тис.
літер авторського матеріалу, кольорові карти та
малюнки. Таким чином, Українська Радянська
Енциклопедія повинна була відповідати всім
найкращим
зразкам,
не
поступаючись
навіть
московському зразку. Однак, не зважаючи на фактичну
повноту Проекту постанови Політбюро ЦК КП(б)У, він
так і не був ухвалений республіканською партійною
верхівкою.
Однак не зважаючи на певну затримку, робота над
українською енциклопедією почалась. Цьому певною
мірою сприяла діяльність П. Любченка, що будучи
менш завантаженим, аніж М. Скрипник зміг просунути
його в верхах. Так, 23 липня 1929 р. було прийнято
Постанову Політбюро ЦК КП(б), на якому П. Любченко
робив доповідь щодо Української Радянської
Енциклопедії. В ній, зокрема було ухвалено
необхідність асигнування коштів з видатків на пресу в
бюджеті 1929–1930 р. на видавництво УРЕ [6, арк. 138].
Значення цієї постанови важко переоцінити, адже вона
забезпечила перехід питання щодо фінансування
енциклопедії з рівня дискусій на рівень практичного
здійснення.
Наступним практичним кроком став розгляд на
засіданні оргбюро ЦК КП(б)У “Основ п’ятирічного
плану видавничої та книготорговельної діяльності на
Україні з 1928/29 до 1932/33 p.”, котрі були розроблені
Комітетом у справах друку. Зокрема, цей документ ще
раз
підтвердив
важливе
значення
зростанню
культурного та освітнього рівня населення країни,
необхідності сприяння максимальному розвитку
української культури, як засобу політичного і
культурного виховання українських робітників і селян в
дусі марксизму–ленінізму. Визначав документ також і
слабкі місця у культурно–просвітницькій діяльності,
одним з яких і було названо відсутність української
енциклопедії. За важливістю її було розміщено на
одному рівні з українським виданням творів В. Леніна,
що засвідчує високий інтерес партійної верхівки у
створенні та виданні енциклопедії, перетворення її у
одне з першочергових завдань для країни [5, арк. 149].
Розуміння
необхідності
видання
української
радянської енциклопедії було наявне не лише в
середовищі вищої партійної верхівки республіки та в
Комісії по виданню енциклопедії. Так, 26 липня 1929 р.
у доповідній записці до секретаріату ЦК КП(б)У
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керівництво Комітету в справах друку наголошувало на
необхідності власне державного фінансування УРЕ, а
також створення спеціального акціонерного товариства,
як у Росії. На думку комітету, необхідним є виділення
300 тис. карбованців для капітального вкладання їх в
роботу по виготовленню української енциклопедії.
Також вказувалося, що роботу потрібно починати
негайно, без зволікань.
Причини такого стрімкого зростання інтересу до
видання нової Української Радянської Енциклопедії
були досить очевидні, при чому як зовнішні, так і
внутрішні. До останніх можемо віднести початок
репресій проти діячів Всеукраїнської Академії Наук,
зокрема початок гучного процесу по справі “Спілки
визволення України”. Починаючи з травня 1929 р. ДПУ
провело низку арештів щодо діячів української
інтелігенції, в тому числі і проти академіків ВУАН [14].
Було заарештовано 45 чоловік, в тому числі 2 академіка:
С. Єфремов та М. Слабченко, котрі були задіяні в
енциклопедичних проектах ВУАН (зокрема С. Єфремов
очолював редакційний комітет позачергового тому
“Україна” Енциклопедичного словника). Звинувачення
у антирадянській діяльності та підготовці збройного
перевороту щодо діячів української культури стали ще
одним аргументом на користь тих діячів, що
звинувачували керівництво радянської України у
скороченні українізації. Тож активізація роботи над
УРЕ могло стати ключовим аргументом на користь
реальної зацікавленості ЦК КП(б)У в проведенні
повноцінної
української
культурної
політики.
Одночасно процес над діячами СВУ повинен був
повністю придушити будь яку опозиційність в
середовищі української науки, забезпечити ідеологічну
стійкість їх статей. Адже в умовах зростаючих репресій
будь які спроби відійти від марксистсько–ленінської
догматики могли завершитися трагічно, і це було вже
усвідомлено всіма вченими. Через це 1930 р. (рік
початку повноцінного фінансування проекту) видавався
найбільш доречним для активної роботи над
енциклопедією.
Однак не зважаючи на активність, проявлену вищим
радянським керівництвом у липні 1929 р., подальший
процес
роботи
над
Українською
Радянською
Енциклопедію
восени
певною
мірою
були
пригальмовані. Зокрема рішенням Ради Народних
Комісарів було скорочено об’єм фінансування
енциклопедичного проекту, замість 300 тисяч
карбованців у 1930 р. передбачалося виділити лише
100 тисяч.
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ДОРЕВОЛЮЦІЙНА ІСТОРІОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНО–ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ РОСІЇ
(1905–1917 РР.)
Досліджується історіографія Конституційно–демократичної партії Росії
у дорадянський період (1905–1917 рр.). Увагу сконцентровано на аналізі
важливих джерел з історії становлення та розвитку партії кадетів. Авторами
багатьох джерел та партійних документів були саме кадети, серед яких є
відомі російські історики. Крім того, в цей час важливе значення мала
парламентська політика кадетів у Державній Думі, особливо їх законотворча
діяльність в ній. Саме ця група джерел привернула увагу автора.
Ключові слова: Конституційно–демократична партія, кадети, Російська
імперія, Державна Дума, лібералізм, консерватизм.

Конституційно–демократична партія посідала одне з
провідних місць серед усіх політичних сил Росії на
початку ХХ ст. Тому її діяльність викликала значну
увагу дослідників. Але досліджень, присвячених
вивченню історіографії КДП таїї аналізу досить бракує.
Особливо це стосується дорадянського періоду історії
партії кадетів.
В історіографії даної проблеми слід виділити три
основні періоди: дорадянський (1905–1917 рр.);
радянський (1917 – початок 1990–х рр.); сучасний
(1990–ті рр. – початок ХХІ ст.). Кожен з них
характеризується
власними
ідеологічними
та
методологічними підходами, колом використаних
джерел, глибиною висновків та узагальнень, загальним
рівнем теоретичного осмислення історичних фактів та
політичних подій, ступенем наукової достовірності
досліджень.
Аналізуючи дорадянський період історіографії слід
визначити її полемічний, дискусійний характер,
обумовлений гострою ідейно–політичною боротьбою,
що відбувалася в Росії на початку ХХ ст. Виходячи з
цього, логічно виділити три напрямки в історіографії,
які були притаманні тому часу: консервативний,
радикальний та ліберальний.
Досліджуючи шляхи реалізації запропонованої
кадетами у програмі партії моделі суспільної
перебудови та значення парламентської діяльності
КДП, ми можемо говорити про їхнє лідерство серед
ліберальних політичних сил Росії. Відповідно до цього,
ліберальні автори намагалися об’єктивно розібратися у
процесах та результатах законотворчої діяльності
Державної Думи та партійних фракцій, що входили до її
складу [1–51]. У роботах цих авторів є достатня
інформація про законотворчу та фракційну роботу
кадетів у Думі. Ці роботи були використані
керівництвом
партії
кадетів
при
підготовці
законопроектів, визначені партійної та фракційної
тактики у думській законотворчості. Саме кадети в
законодавчий парламентській діяльності вбачали одне з
головних засобів для досягнення своєї програмної мети.
Вивчаючи ліберальну історіографію діяльності Думи
особливо слід зупинитися на другому та третьому
виданні збірників “Перша Державна дума”. Усі статті
другого випуску були присвячені роботі над
законопроектами Конституційно–демократичної партії.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Особливе місце займала публікація П. І. Новгородцева
[37], де було проаналізовано законодавчу роботу І
Думи. Високу оцінку її роботи він пов’язував, перш за
все, з діяльністю кадетської фракції. Поряд з тим, автор
засуджував “лівих”, які намагалися перетворити Думу у
засіб пропаганди та агітації. На його думку це
гальмувало законодавчу роботу. Іншою причиною
неефективної роботи Думи він вважав ігнорування
урядом її законодавчої діяльності.
Статті інших авторів збірника: О. М. Рикачова,
Ф. Ф. Кокошкіна, О. І. Камінки, О. О. Кауфмана,
В. Д. Набокова, М. О. Гредескула, – були присвячені
аналізу
запропонованих
кадетами
конкретних
законопроектів. Так, О. М. Рикачов розглянув процес
обговорення законопроекту про відміну смертної кари
[41]. Перш за все, він аналізує умови, які змусили Думу
розробити цей законопроект, процес його підготовки,
ставлення до нього з боку депутатів та міністрів, хід
обговорення проекту. Третій випуск збірника був
присвячений
аграрному
питанню.
Розглядаючи
законопроекти “лівих” та кадетів, один з теоретиків
партії О. О. Кауфман вважав, що “мета була одна –
передача землі селянам”, а різниця полягала лише у
темпах проведення земельної реформи [16, с. 7].
Більшість фракцій Думи, в цілому, підтримували
кадетський принцип примусового відчуження землі.
Проти виступав лише уряд. На думку О. О. Кауфмана,
“не можна визнавати право власності на землю одним
та забороняти іншим” [16, с. 8].
Робота над законопроектами Думи другого
скликання, ставлення до них представників різних
політичних сил, які мали свої фракції у парламенті,
знайшли
своє
відображення
у
публікаціях
О. І. Каминки, К. А. Цитрона, Н. П. Васильева,
В. І. Герье [6; 9; 15; 49].
Теоретичні та практичні аспекти проблеми реалізації
законодавчої ініціативи членів Думи аналізуються у
роботі О. І. Шингарьова“Законодательная инициатива
членов Государственной думы и Государственного
совета”[50]. Він підкреслює, що всі парламентські
законопроекти були ініційовані депутатами Думи.
О. І. Шингарьов вважав, що ефективність законодавчої
ініціативи російських депутатів була набагато більшою,
ніж у європейських парламентах [50, с. 17].
Законодавча діяльність Державної Думи частково
розглядалася
у
роботах,
С. О. Варшавського,
О. І. Каминки, В. П. Обнінського, О. Цитрона та інших
[4; 15; 38; 49]. Ці автори досліджували вплив політичної
боротьби на діяльність фракцій у Думі. Так, у роботі
О. І. Камінки“Друга Державна Дума” розглядалася
специфіка становлення парламентської діяльності та
відносини між фракціями [15]. Крім того, він розкрив
тактику лібералів у І Думі.
Деякі аспекти думської політичної боротьби
розглядалися у роботах П. М. Мілюкова [31; 32]. Поряд
з аналізом законотворчої діяльності кадетів, автор навів
зміст окремих законопроектів, розглянув тактичні
аспекти фракційної діяльності та думських баталій,
розкрив відносини кадетів з іншими думськими
фракціями.
Склад і діяльність відділів та комісій І Думи із
законодавчої діяльності часткового розглядалися в
роботах М. О. Обнінського, С. І. Варшавского та ін. [5;
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38]. Склад та робота підготовчих органів Другої Думи,
участь у ній ліберальних сил розглянуті у статті
І. В. Ящунського [51]. Метою цих публікацій було
спростування звинувачення правих у непрацездатності
думських комісій, які очолювали представники
ліберальних кіл. Саме це, на думку “правих”, було
причиною неефективної законодавчої діяльності Думи.
У своєму дослідженні О. О. Пиленко [40] висвітлює
порядок та організацію роботи І та ІІ Думи.
О. О. Пиленко
став
першим
у
дорадянській
історіографії автором, який на прикладі спікера
І Державної Думи С.О. Муромцева, розглянув проблему
етики думських дискусій.
Зміни у виборчому законодавстві від 3 червня 1907
року та урядові репресії проти кадетів, призвели до
того, що питання виборів та діяльність Думи ІІІ–го та
ІV–го
скликання
привернули
менше
уваги
громадськості.
Підтвердженням
цьому
є
співвідношення кількості видань періоду І – ІІ та ІІІ –
ІV Дум. Так, більш ніж із 500 видань, присвячених
виборам та функціонуванню російського парламенту,
лише 10% були присвячені Думі третього та четвертого
скликання [3]. Але й на цьому тлі простежується
переважний інтерес до законотворчих аспектів
діяльності Думи з боку членів кадетської партії.
Зміни у виборчому законодавстві, які здійснила
виконавча влада 3 червня 1907 р., значно змінили
розстановку політичних сил у російському парламенті.
А тому, змінилися й шанси кадетської партії на
реалізацію своєї програми. Прогнозу майбутньої ролі
кадетських депутатів у Думі, підсумкам виборів та
результатам законотворчої діяльності парламенту були
присвячені роботи Ф. Ф. Кокошкіна та С. А. Муромцева
[22; 23; 34; 35]. В історіографії цього періоду достатньо
уваги приділялося підготовці законопроектів по
удосконаленню системи місцевого (земського та
міського) самоврядування за рахунок внесення
опозицією баготочисельних поправок, спрямованих на
розширення виборчих прав населення та реалізацію
принципу позасословності. Саме такі аспекти
законодавчої роботи Державної Думи розглядалися у
роботах В. Гессена, Б. Гінцбурга [11; 12].
Важливою проблемою ІІІ Думи, яка багато часу
працювала фактично без затвердженого регламенту
діяльності, стало прийняття Наказу Державної Думи
Одним із питань, що гальмувало проходження Наказу
через Державну Раду, було небажання виконавчої влади
надавати законодавчій владі право контролювати уряд,
хоча б у формі запитів. Ця проблема аналізувалася у
статтях Ф.Ф. Кокошкіна, І. Ящунського [25; 51].
Достатньо місця у роботі Дум двох останніх
скликань займали питання розвитку народної освіти.
Цю проблему уважно розглядали в своїх статтях
П. Н. Мілюков
та
Г. А. Фальборк
[33;
47].
П. Н. Мілюков
постійно
доводив
необхідність
обов’язкової, безкоштовної початкової освіти для усіх
верств населення, виступав за її передачу органам
місцевого самоврядування. Крім того, він виступав за
полегшення отримання середньої освіти, за зниження
платні, за збільшення автономних прав закладів освіти
[33, с. 83]. Під час дискусій з представниками
консервативних кіл навколо проблем освіти, Мілюков
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наполегливо відстоював вимоги кадетської програми з
цього питання.
Проблеми забезпечення прав національних меншин
теж розглядалися на сторінках кадетських видань.
Провідним спеціалістом з питань національної політики
серед кадетських лідерів слід вважати Ф. Ф. Кокошкіна,
автора багатьох статей [21; 27]. Важливим аспектом,
який розглядали автори того часу була проблема
виборчого законодавства Росії. Шляхи його вирішення
вивчали К. Арсеньєв [1] та В. М. Гессен [11].
Багато місця дорадянська історіографія приділила
висвітленню створення та діяльності Прогресивного
блоку. Його поява була викликана спробою змінити
розстановку політичних сил у Думі, що відповідало ідеї
проведення широкомасштабних соціально–економічних
та політичних реформ. Питанням створення та
діяльності Прогресивного блоку, було присвячено
роботу
одного
з
лідерів
кадетської
партії
О. О. Корнілова [29]. Він показав ставлення різних
політичних
партій
до
блоку,
зокрема
дав
характеристику
різним
політичним
силам.
О. О. Корнілов визнавав появу блоку як позитивне
явище, спроможне забезпечити умови щодо проведення
необхідних перетворень у країні.
Якщо лідери кадетської партії привернули багато
уваги аналізу законотворчої діяльності в Думі, то серед
представників крайніх напрямків є лише малочисельні
та фрагментарні роботи з цієї проблеми. Мета робіт цих
авторів була іншою. Абсолютизуючи насильницький,
революційний шлях досягнення своєї задекларованої
мети, ліві вважали будь–яку діяльність в Думі зайвою.
У роботах авторів даного напрямку простежується
загальна критика кадетів, зокрема їхньої законотворчої
діяльності. Ця критика майже не мала конструктивності
і була обумовлена головним завданням лівих фракцій у
Думі – використання парламентської трибуни в якості
одного з легальних агітаційних засобів [14, с. 7].
Більшовицька література мала гостру полемічну
спрямованість, оцінки та висновки мали однобічний
характер. Перш за все, це стосується робіт В. І. Леніна,
які стали методологічною основою радянської
історіографії щодо дослідження історії кадетської партії
та буржуазного парламентаризму в Росії. Вважаючи
неспроможність кадетської партії парламентським
шляхом вирішити гострі питання, відкидаючи головні
принципи
демократії,
В. І. Ленін
пропонував
революційні,
насильницькі
методи
вирішення
соціально–економічних та політичних проблем країни.
Іншої точки зору дотримувались “праві” автори.
Вони не бажали розглядати Думу як рівноправний з
монархом механізм державної влади, намагалися
принизити значимість парламентської діяльності
кадетів. Таку думку у своїх роботах підкреслювали В.
Голованов та А. Щербатов, які вважали Державну Думу
складовою частиною державної влади, що повністю
залежить від волі монарха [13].
В цілому, дорадянська історіографія з проблем
діяльності кадетської партії досягла певних результатів.
Вона
розглядала
практичні
завдання
конституціоналізму в Росії, місце та роль парламенту в
системі державних органів влади, механізм діяльності
Думи, її відносини з урядом та Державною Радою.
Окрема увага ліберальних авторів приділялася пошуку
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можливостей демократизації державного устрою країни
шляхом проведення широкомасштабних реформ.
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Pre–revolutionary historiography of the Constitutional Democratic
Party of Russia (1905–1917)
We study the historiography of the Constitutional Democratic Party of Russia in
the pre–Soviet period (1905–1917). Attention is focused on the analysis of the
important sources of the history of formation and development of the Cadet Party.
Many sources and party documents were written by cadets, including famous Russian
historians. In addition, at this time was important parliamentary politics Cadets in the
State Duma, including their legislative activity in it. Exactly this group of sources has
attracted the attention of the author.
Keywords: Constitutional Democratic Party, the Cadets, the Russian Empire, the
State Duma, liberalism, conservatism.
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Дореволюционнаяисториография деятельности Конституционно–
демократической партии России (1905–1917 гг.)
Исследуется историография Конституционно–демократической партии
России в дореволюционный период (1905–1917 гг.). Внимание автора было
сосредоточено на анализе важнейших источников по истории становления и
развития партии кадетов. Авторами многих источников и партийных
документов были кадеты, среди которых много известных российских
историков. Кроме этого, важное значение имела парламентская политика
кадетов в Государственной Думе, особенно их законотворческая деятельность
в ней. Именно эта группа источников и стала предметом исследования.
Ключевые слова: Конституционно–демократическая партия, кадеты,
Российская империя, Государственная Дума, либерализм, консерватизм.
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О. І. ГЕОРГІЄВСЬКИЙ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ
ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ГАЛЛІЇ
Аналізуються історичні погляди О. І. Георгієвського – викладача
Рішельєвського ліцею, науковця, публіциста та реформатора системи освіти
60–80 рр. ХІХ ст. у Російській імперії. Розглядається його внесок у дослідження
галльської цивілізації в епоху завоювання цих територій Римом. Метою статті
є – з’ясування історичних поглядів О. І. Георгієвського на проблеми розвитку
Галії, які були викладені у його роботі “Галли у епоху Кайя Юлія Цезаря”.
З’ясовано, що у головній історичній праці О. І. Георгієвського під назвою “Галли
у епоху Кайя Юлія Цезаря” відбились погляди автора щодо широкого кола
проблем соціально–економічного, політичного і культурного розвитку
галльського суспільства. Автор представив комплексну картину розвитку Галії.
Незважаючи на той факт, що деякі твердження цієї роботи не витримали
випробування часом, основні її положення залишаються актуальними і
сьогодні.
Ключові слова: Галлія, Рим, Гай Юлій Цезар, історичне дослідження.

Аналіз історичної літератури, у якій згадується
наукова
спадщина
О. І. Георгіївського,
надає
можливості зазначити той факт, що існуючи
дослідження з цієї проблеми вкрай нечисленні і
фрагментарні.
У
дореволюційній
російській
історіографії основна частина досліджень згадує про
державну службу О. І. Георгієвського у міністерстві
народної просвіти. Так, у “Історичному огляді
діяльності міністерства народної просвіти” що склав
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С. В. Рождественський,
висвітлено
діяльність
О. І. Георгієвського в якості голови Вченого комітету
МНП, участь у роботі різних комісій, особливо
підкреслена його роль у розробці та становленні
системи класичної і реальної освіти. Питання про роль
О. І. Георгієвського у справі реформування середньої
освіти та впровадження в її основу класичних наук у
контексті вивчення реформ 60–х – поч. 70–х рр. XIX ст.
досліджено у І. О. Алешинцева в книзі “Історія
гімназійної освіти в Росії (XVIII–XIX ст.)” [1], а також в
узагальнюючій роботі Є. К. Шмідта під назвою “Історія
середніх навчальних закладів у Росії” [13, с. 546].
У радянській історіографії також найбільш
численними є дослідження, котрі розглядали діяльність
О. І. Георгієвського в контексті історії розвитку
народної освіти в Російській імперії в другій половині
XIX ст. Такими є робота Ш. І. Ганеліна “Нариси з
історії середньої школи в Росії” [3, с. 10], монографія
В. З. Смирнова під назвою “Реформа початкової і
середньої школи в 60–ті рр. XIX століття” [9], робота
Е. Д. Дніпрова під назвою “Самодержавство і народна
освіта в пореформеній Росії” [5, с. 83]. Разом з тим,
вкрай рідко в радянській історіографії можна зустріти
характеристику творчої роботи О. І. Георгієвського як
історика. Одним з перших відзначив цю сторону його
діяльності дослідник В. Бузескул. У своїй праці під
назвою “Загальна історія та її представники в Росії в
кінці XIX – початку XX ст.” він позитивно оцінив книгу
О. І. Георгієвського “Галли у епоху Кайя Ю. Цезаря”. З
жалем
автор
констатував
той
факт,
що
О. І. Георгієвський “залишив наукові заняття” для
державної служби. При цьому В. Бузескул відзначив
швидкий
кар’єрний
зріст
О. І. Георгієвського,
називаючи його “дуже впливовою постаттю в
міністерстві народної просвіти 70–х – перш. пол.
80–х рр. XIX ст.” [2, с. 195]. У монографії
М. Широкової “Давні кельти” також розглядалося
наукове значення книги О. І. Георгієвського “Галли в
епоху Кайя Ю. Цезаря”. Автор, віддаючи належне цій
праці з точки зору історії вивчення кельтської
проблематики, тим не менш піддала критиці працю
О. І. Георгієвського за надмірну довіру до письмових
джерел і ігнорування археологічних матеріалів [11,
с. 27].
В останні часи вітчизняна історична наука
звернулася
до
інтелектуальної
спадщини
О. І. Георгієвського. Г. М. Казакевич, автор першої
української монографії, присвяченої вивченню кельтів,
під назвою “Кельти: традиційна культура та соціальні
інститути”, неодноразово посилається на книгу
О. І. Георгієвського “Галли у епоху Кайя Ю. Цезаря”.
При цьому Г. М. Казакевич вважає багато які з
тверджень О. І. Георгієвського науково вагомими і
сьогодні [7].
Отже, метою статті є аналіз основних положень
монографії О. І. Георгієвського “Галли в епоху Кайя
Ю. Цезаря”, дослідження його поглядів на проблему
розвитку галльської цивілізації. Також, стаття має на
меті визначення впливу історичного дослідження
О. І. Георгіївського на подальшу наукову розробку цієї
теми.
О. І. Георгієвський починає серйозно працювати над
проблемами історії Галії, які складають тему його
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

дисертації з 1860 р. Необхідно підкреслити, що вже в
цей період історичні погляди, активна громадянська
позиція О. І. Георгієвського, а головне, вміння глибоко і
ґрунтовно аналізувати складні і багатогранні історичні
та соціально–економічні проблеми, дозволили колегам
оцінити його високий професійний рівень. 22 лютого
1858 р. О. І. Георгієвський був обраний почесним
членом Одеського товариства історії та старожитностей
[8, с. 393].
У цей період дирекція Рішельєвського ліцею
прийняла рішення про “видачу ад’юнкту ліцею
О. І. Георгієвському грошової допомоги (400 рублів) на
поїздку до Москви для складання в тамтешньому
університеті іспиту на ступінь Магістра, а також для
надрукування і захищення дисертації” [10, арк. 4].
Однак дисертація була захищена їм тільки в 1865 р.,
коли О. І. Георгієвський назавжди покинув Одесу и вже
майже 3 роки співпрацював з “Московскими
відомостями” Ф. І. Тютчев 5 листопада 1865 р. привітав
О. І. Георгієвського з захистом [6, c. 154]. У цьому ж
році дисертація була видана окремою книгою під
назвою “Галли у епоху Кайя Юлія Цезаря” [4]. У роботі
О. І. Георгієвським була поставлена мета зібрати
воєдино і узагальнити всі матеріали, що характеризують
історичне минуле цього народу. Автор спирався на
широкий спектр історичних джерел, що вийшли з–під
пера античних авторів. Серед них можна виділити праці
Цицерона, Страбона. Проте найбільш цінним джерелом
сам автор вважав “Записки про галльську війну”
Ю. Цезаря, які називав “одним з найбільших історичних
творів давнини” [4, c. X]. Крім того, він зазначав, що на
самого Ю. Цезаря “Франція має повне право дивитися
як на першого свого історика” [4, c. 501].
О. І. Георгієвський представив аналіз всіх наявних на
той період праць, які розглядали історію Галлії. Серед
французьких авторів їм були виділені роботи Ф. Гізо і
А. де Токвілля [4, c. I]. Необхідно відзначити, що
дисертація відрізнялася продуманою і чіткою
структурою.
У своєму дослідженні автор проаналізував три
найбільш поширені версії походження галлів. При
цьому він зазначав, що найбільше підтримує теорію, за
якою племена белгів “були зарейнськими кельтами,
одноплемінниками галлів” [4, c. 36]. У праці
О. І. Георгієвського містився серйозний, хоч і спірний
аналіз етнічного походження і зв’язку між белгами,
галлами, германцями і кельтами. На його думку,
племена кельтів і германців представляли собою
споріднені народи, хоча за часів Ю. Цезаря вони істотно
відрізнялися один від одного своїм суспільним і
політичним побутом. Необхідно відзначити, що в його
роботі, окрім власне історичних досліджень, велику
увагу приділено і філологічним проблемам, зокрема
фонетиці галльської мови, а також її впливу на
формування французької мови. Докладним чином був
вивчений автором і пантеон галльських богів. Причому
їм були досліджені не тільки обряди їх вшанування, а й
проводилися паралелі з аналогічними культами в інших
народів. О. І. Георгієвський відзначав, що вивчення
вірувань стародавніх галлів у зв’язку з мізерністю
письмових свідоцтв могло бути зроблено тільки у
порівнянні з німецькою міфологією. Нерідко богів
галльського пантеону він порівнював з богами
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Стародавньої Греції або Риму. На підставі свідчень
древніх авторів, народних повір’їв, записаних
єпископом Агобардом в IX ст., а також валлійських та
ірландських міфів, О. І. Георгієвський реконструював
уявлення стародавніх галлів про переселення душ.
Згідно з їхніми віруваннями, душі померлих потрапляли
в інший захмарний світ, який носив ім’я Магонім,
продовжували там жити колишнім земним життям.
Вони могли проникати на землю у вигляді різних явищ
природи, могли знову відроджуватися, вселяючись в
новонароджених [4, c. 507]. Необхідно відзначити, що
вивчення питань, пов’язаних з релігією стародавніх
галлів, і у сучасних істориків пов’язане з рядом
складних проблем [12, c. 207]. Тим не менш, в роботі
О. І. Георгієвського не тільки був відтворений пантеон
кельтських богів, але і вивчено питання про їх уявлення
про потойбічний світ. Крім того, відзначимо, що
трактування цих питань автором дуже близьке до
трактування сучасних істориків.
У своїй праці автор приділяв серйозну увагу
вивченню інституту друїдізма і його впливу на
подальший історичний розвиток Галлії. На його думку,
друїди не були чернечим орденом, тому що могли мати
сім’ю. Не можна було вважати їх і кастою, тому що
доступ в їх середовище був відкритий для всіх вільних,
з–поміж яких ними набиралися учні. Ці учні підлягали
контролю не тільки з боку своїх вчителів, але і зборів
друїдів. Спільноти друїдів ділилися на кілька ступенів і
визнавали вищу владу одного старшого друїда.
О. І. Георгієвський, спираючись на нечисленні писемні
джерела, передбачав також, що барди входили до
складу класу друїдів, будучи одним з нижчих його
ступенів. Барди дуже часто жили в знатних будинках,
займали посади радників або наставників дітей [4,
c. 508]. У роботі О. І. Георгієвського докладно був
описаний процес навчання бардів та їх обряди.
Необхідно відзначити, що сучасна історична наука
визнає той факт, що барди і друїди складали єдиний
соціальний шар у древніх кельтів [7, c. 177]. Таким
чином, систему жрецької організації кельтів, наведену в
роботі О. І. Георгієвського, можна вважати цілком
сучасною.
З наукової точки зору мають інтерес і дослідження
О. І. Георгієвського, присвячені існуючому в галлів
класу друїдесс. Автор відзначав, що “галли допускали
діяльну участь жінок у своїх священнодійствах...” [4,
c. 193]. Як правило, ними ставали дружини і дочки
друїдів, а в епоху Ю. Цезаря друїдесси були переважно
гадалками [4, c. 194]. Говорячи про значення друїдізма,
О. І. Георгієвський відзначав, що друїди були не тільки
охоронцями і тлумачами релігійних вірувань народу.
Вони розвинули своє віровчення, де велику роль грали
знання астрономічні, медичні, якими володіли
виключно друїди. Ці знання у віршованій формі вони
передавали своїм послідовникам. О. І. Георгієвський
відзначав: “У цьому відношенні галли нагадують собою
цивілізовані народи Сходу, і навряд чи стояли на
нижчому порівняно з ними рівні” [4, c. 195]. Серйозну
роль грали друїди і в політиці. Вони були
привілейованим класом і мали великий вплив на
общинні справи і судову владу. Особливо це
стосувалося кримінальних справ, тому що кара
злочинців була релігійним актом [4, c. 289]. Крім того,
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авторитет друїдів підтримувався правом відлучати від
священнодійств як окремих осіб, так і цілих колін
Галлії. О. І. Георгієвський вважав, що саме їхня влада
була вирішальним фактором, який об’єднував Галлію.
Автор підкреслював і ще одну позитивну сторону
розвитку друїдізма у галлів. На його думку, саме
завдяки схильності до розумової праці, сильно
розвиненої під впливом друїдізма, галли легко і швидко
засвоїли норми греко–римської цивілізації.
Безперечний внесок О. І. Георгієвського і у вивчення
питань, пов’язаних з культурою стародавніх галлів.
Дуже близькими до сучасних можуть вважатися його
судження про календар цього народу [7, c. 146]. Автор
приділяв особливу увагу питанню про розвиток міст в
Галлії, спростовуючи думку дослідників, які вважали,
що місцеві жителі ховалися в містах тільки у разі
військової небезпеки. О. І. Георгієвський підкреслював,
що в “містах Галлії за часів Цезаря було вже більш–
менш значне постійне населення, яке у випадку воєнних
небезпек надзвичайно збільшувалося” [4, c. 244]. При
цьому він зазначав, що вище галльське суспільство
замість життя в містах віддавало перевагу сільським
поселенням [4, c. 508–509]. Таке судження повністю
узгоджується з сучасними дослідженнями в області
урбанізації Галлії до римського завоювання [11, c. 145–
147]. О. І. Георгієвський на підставі вивчення
історичних джерел висунув припущення, що населення
Галлії становило близько 2 мільйонів чоловік. “В
усякому разі, Галлія належала до числа добре населених
країн стародавнього світу, незважаючи на безперервні
війни”, – писав він [4, c. 227].
Вивчаючи
економічний
розвиток
Галлії,
О. І. Георгієвський відзначав успішний розвиток
сільського господарства, підкреслюючи, що до
римського завоювання сільськогосподарські роботи в
галлів виконувалися переважно жінками. Автор
відзначав факт успішного розвитку в галлів скотарства,
а на галльському узбережжі Середземного моря –
виноградарства і виноробства, досвід якого був
перейнятий у греків. Підкреслював дисертант і успіхи
галлів в області гірських промислів і в металургійному
виробництві. Крім того, він зазначав, що “в
кораблебудуванні і в мореплаванні вони були
найближчими попередниками нових європейських
народів” [4, c. 508].
Вивчаючи політичний лад древніх галлів у епоху
Ю. Цезаря, автор прийшов до висновку, що їхнє
суспільство бурхливо розвивалось. Про це свідчили, на
його думку, панування світської і духовної аристократії,
а також той факт, що “політичною одиницею було не
місто, а ціла область, яка з’єднувала міські та сільські
класи” [4, c. 510–511]. Не оминув дисертант увагою
питання про соціальну диференціацію галльського
суспільства, зосередившись переважно на структурі
державної влади. Підводячи підсумок і оцінюючи
успіхи галлів в галузі політичного устрою,
О. І. Георгієвський тим не менш зазначав, що галлам не
вдалося створити міцні форми державного побуту [4,
c. 305–306].
О. І. Георгієвським були ґрунтовно вивчені причини
та процес завоювання Галлії військами Ю. Цезаря. У
його роботі наведена періодизація, в якій він виділив
три етапи завоювання цих територій. Автор докладно
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вивчив структуру галльського війська і тактику ведення
ним бойових дій. Серед причин поразки, яку завдав
галлам Ю. Цезар, О. І. Георгієвський головною
причиною вважав відсутність досвіду ведення великих і
тривалих військових кампаній [4, c. 478]. У той же час
автор підкреслював особливу роль політики, що
проводилася
Ю. Цезарем
стосовно
галльського
суспільства, яка приводила до розбрату всередині
численних галльських племен [4, c. 260]. Вміло було
використано і прагнення галльської аристократії
придбати римське громадянство. Цей факт, на думку
автора, також сприяв швидкому засвоєнню в Галлії
римських звичаїв, мови та освіти. Римляни охоче
використовували військову силу галльських племен
проти германців. Це, у свою чергу, забезпечило Галлії
більш почесне і впливове становище порівняно з
іншими римськими провінціями [4, c. 521].
Серйозну увагу в роботі було приділено наслідкам
завоювання. Досліджуючи історію поширення в
середовищі
галлів
християнського
віровчення,
О. І. Георгієвський зазначив цілий ряд цікавих
особливостей. Перш за все він стверджував, що
поширення християнства в Галлії йшло більш
повільними темпами, ніж в інших провінціях, через
численність прихильників друїдізму. Проте, коли ця
релігія вже набула деякого поширення серед галлів,
звичаї шанування друїдів в суспільстві призвели до
особливо сильного впливу християнського духовенства
[4,
c. 522].
О. І. Георгієвський
відзначав,
що
незважаючи на величезний вплив римського панування
в Галлії, в ній збереглися не тільки відмітні риси
національного характеру галлів, а й суттєві особливості
побуту [4, c. 522]. О. І. Георгієвський був переконаний,
що ні римське, ні франкське завоювання, ні навіть саме
християнство не зруйнували особливостей галльського
етнічного характеру. У своїй роботі він зазначав: “Якщо
питання про походження феодалізму і лицарства
переважно з галльських елементів може вважатись ще
спірним питанням... то сама франкська національність,
безсумнівно, виробилася майже виключно з галльської”
[4, c. 501]. Зазначимо, що думка про значний вплив
галльської спадщини на сучасний європейський
культурний простір є визнаною в історичній науці. При
цьому
підкреслимо
той
факт,
що
праця
О. І. Георгієвського що розглядається була одним з
перших фундаментальних досліджень історії галльської
цивілізації в російській історичній науці [2, c. 195–196].
Однак слід зазначити і деякі недоліки даного
дослідження. Посилання автора на античні письмові
джерела і недостатньо критичний підхід до них часто
ставиться в докір авторові сучасними дослідниками,
піддається критиці неувага автора до археологічних
джерел [11, c. 27–28]. Ці зауваження цілком виправдані.
У той же час підкреслимо, що О. І. Георгієвський
неодноразово зіставляв факти, події та описи
соціально–політичного
та
культурно–побутового
характеру життя галлів, що зустрічалися у стародавніх
авторів, прагнучи вибрати, на його думку, найбільш
достовірні. Із доступних йому матеріальних джерел
О. І. Георгієвський використовував монети, опис яких
має місце в його роботі.
Спірним є висновок О. І. Георгієвського про
початкове розселення галлів на території між течіями
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річок Марни і Сени [4, c. 355]. Автор дійсно згадував
про територію Франції, проте підкреслював, що “яким
шляхом проникли кельти в ці свої межі, це питання
абсолютно нерозв’язне” [4, c. 356]. Таким чином, не
претендуючи на остаточну істину, він надавав
можливість подальшого дослідження цього питання
історикам майбутнього. Більшість сучасних авторів
прабатьківщиною кельтів вважає територію Німеччини
[11, c. 46].
Отже, значення однієї з головних історичних праць
О. І. Георгієвського під назвою “Галли у епоху Кайя
Юлія Цезаря” полягає в тому, що ця робота є першим
серйозним дослідженням галльської цивілізації в
історичній науці часів Російської імперії. Варто
відзначити, що ця робота, виконана в руслі історичного
позитивізму, являє собою зразок прискіпливого
вивчення конкретного історичного матеріалу. Вона
наочно демонструє рівень наукових досягнень свого
часу і напрямки розвитку історичної науки в другій
половині XIX ст. Звичайно, з точки зору сучасної науки
далеко не всі висновки і підходи О. І. Георгієвського
рівноцінні і витримали перевірку часом. Але, варто
підкреслити, що багато положень його наукових
поглядів вплинули на проблематику та зміст праць
майбутніх поколінь дослідників. Вони отримали
подальший розвиток, стали, згодом, темами окремих
наукових досліджень. Слід відзначити, що основні
твердження автора про особливості суспільно–
політичного і культурного розвитку Галії і досі не
втратили наукової цінності. З цієї точки зору праця
О. І. Георгієвського “Галли у епоху Кайя Юлія Цезаря”
представляє інтерес для формування нової теоретико–
методологічної бази української історичної науки.
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O. I. Georgievskiy and the study of the historical development of Gaul
Analyzed historical views of O. I. Georgievskiy, who was a teacher of Richelieu
Lyceum, scientist, writer, and reformer of the education system 60–80s of the XIX
century in the Russian Empire. Discusses his contribution to the study of Gallic
civilization in the era of the conquest of these territories by Rome. The aim of the
article is to clarify the historical perspectives of O. I. Georgievskiy on problems of
development of Gaul, which were described in his work “the Gauls in the era Gaius
Julius Caesar”. It is found that in the main historical work of O. I. Georgievskiy
called “Galls in the era Gaius Julius Caesar” reflected the author’s views on a wide
range of socio–economic, political and cultural development Gallic society. The
author has deeply analyzed the written historical sources, provided a complete
characterization of the research that existed at that time, presented a comprehensive
picture of the development of Gaul. Despite the fact that some claims of this work has
not stood the test of time, its main provisions remain relevant today.
Keywords: Gallium, Rome, Gaius Julius Caesar, historical research.
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А. И. Георгиевский и исследование вопросов исторического
развития Галлии
Анализируются исторические взгляды А. И. Георгиевского – преподавателя
Ришельевского лицея, ученого, публициста и реформатора системы
образования 60–80 гг. ХІХ ст. в Российской империи. Рассматривается его
вклад в исследование галльской цивилизации в эпоху завоевания этих
территорий Римом. Целью статьи является выяснение исторических взглядов
А. И. Георгиевского на проблемы развития Галлии, которые были изложены в
его работе “Галлы в эпоху Кайя Юлия Цезаря”. Выяснено, что в главном
историческом труде А. И. Георгиевского под названием “Галлы в эпоху Кайя
Юлия Цезаря” отразились взгляды автора по широкому кругу проблем
социально–экономического, политического и культурного развития галльского
общества. Автор глубоко изучил письменные исторические источники,
проанализировал научные исследования, которые существовали на то время,
представил комплексную картину развития Галлии. Несмотря на тот факт,
что некоторые утверждения этой работы не выдержали испытания
временем, основные ее положения остаются актуальными и сегодня.
Ключевые слова: Галлия, Рим, Гай Юлий Цезарь, историческое
исследование.
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ПОЛІТИКА Ж.-Б. КОЛЬБЕРА (1619 – 1683 РР.)
У СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ МАГРИБІ:
ДОСВІД КРИТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ
У статті розкривається політика Франції часу Ж. – Б. Кольбера (1619 –
1683 рр.) у середземноморському Магрибі. Засновуючись на широкій джерельній
базі, автор розглядає фактори, що впливали на формування цієї політики,
показує пріоритетний характер європейського вектору зовнішньої політики
французького абсолютизму. Так, показано, що військовий тиск на регентства
Північної Африки з боку короля Франції передувався зі спробами перевести
взаємини у договірний процес. Останнє було пов’язано зі складним характером
взаємин французів з Османською імперією, першочерговим значенням Леванту,
тривалим протистоянням з англійцями в середземноморському регіоні.
Ключові слова: Франція, Північна Африка, Кольбер, французький
абсолютизм, зовнішня політика, колоніальна політика.

Актуальний характер дослідження
середземноморської політики французів XVII ст.
Історіографічні аспекти питання
В сучасних умовах посилюється інтерес світового
співтовариства до актуальних питань розвитку світу,
серед яких важливе місце посідає проблема соціально –
економічної модернізації, ефективної зовнішньої та
внутрішньої політики тощо. Кажуть, що XXIст. в цьому
плані суттєво змінить, вже змінює конфігурацію
співвідношення сил між східними країнами та країнами
Заходу. Звісно, досить часто при аналізі основних
тенденцій світового розвитку пригадуються імена
відомих реформаторів, видатних державних діячів, у
самому високому сенсі цього слова. Так, ім’я Жана –
Батіста Кольбера (1619 – 1683 рр.) справедливо
асоціюється з правлінням Короля – Сонця, точніше
кажучи, у контексті спроб французького абсолютизму
знайти шляхи для подальшого розвитку. Кожне
суспільство знаходить з плином часу свої оцінки для
реформаторів, залежно від епохи, особистості людини, а
зрештою й пера історика, який береться за створення
синтетичної картини. Так сталося й з Кольбером. Ім’я
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його відомо практично кожному фахівцю з історії
Франції та Європи, але сьогодні більше пригадують
можливо Наполеона, кардинала Ришельє, хоча належна
увага приділена також Кольберу. Інша справа, що
реформаторів оцінюють за результатами реформ, в
цьому плані “експеримент Кольбера” є не зовсім вдалим
прикладом. Тим не менш, актуальність зазначеної теми
не викликає сумнівів, тим паче, що в українській
історіографії більше уваги приділялось дослідженню
окремих аспектів французької історії XIX ст., в той час
як колоніальна політика Франції часу Кольбера
опинилася фактично поза увагою дослідників.
Політика французького абсолютизму часу Кольбера
отримала широке висвітлення у історіографії,
передусім, французькій. Однак політика міністра
фінансів Короля – Сонця у середземноморському
Магрибі досліджувалась менше, набагато більша увага
приділялась загальним аспектам колоніальної політики
Франції цього часу. Це помітно з аналізу праць
французьких істориків XIX – поч. XXст., що заклали
основи тлумачення зазначеної проблеми як з точки зору
фактичного матеріалу, так і з огляду на характер їх
методологічних позицій. Імена П. Клемана, П. Массона,
Ш. де Ла Ронсьєра, А. Вебера, Е. Лавісса та інших
дослідників справедливо відносять до класичних зразків
історіографії
зазначеного
питання
[1].
Огляд
британського доробку у визначення реформаторських
зусиль Кольбера дозволяє пригадати не менш відомі
історичні праці, серед яких особливе місце посідає
славнозвісна “Кембриджська історія Нового часу”,
окремі глави якої були присвячені цій проблемі. Тим не
менш, порівняльний аналіз форм та методів
французького абсолютизму у середземноморському
Магрибі часу Кольбера, як правило, не отримує
належного місця у працях навіть сучасних істориків.
Останнє надає підстави для звернення до окресленої
проблеми у рамках сучасної української історіографії.
Теоретико–методологічні зауваження стосовно
поняття
“колонія”,
“колоніальна
політика”,
“колоніальний пакт” (le pactecolonial) XVII ст.,
проблеми дослідження
Як
відомо,
кольбертизм,
інакше
кажучи,
“індустріальний
та
регламентарний
різновид
меркантилізму” виступав цілеспрямованою системою
мір, що перетворили французьку монархію на найбільш
ефективний режим європейського Старого порядку [2,
с. 143]. Кольбер не міг взяти цілеспрямований курс на
колонізацію Магрибу французами, оскільки був
державним діячем свого часу. У поняття колонія, згідно
уявлень XVIIст., вкладався інший зміст, у порівнянні з
тим, як це буде робитись пізніше. Поза Північною
Америкою
всі
володіння
європейських
країн
(lespossesions) уявляли собою, скоріше, місця обміну
товарами між жителями та представниками метрополії.
Характерний аналіз поняття “колонії” знаходимо у
відомій “Енциклопедії” Дідро та Д’Аламбера. Так,
“якщо б колонії могли б обходитись без метрополій,
вони б не приносили користі” [3, с. 137].У свою чергу,
для французької свідомості тієї епохи була очевидною
неможливість економічної взаємодії колонії з іншими
країнами, окрім метрополії, передусім, на користь
метрополії. Такою була суть відомого “колоніального
пакту”, своєрідної квінтесенції колоніальної політики
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

GrandSiècle. Але пропонувати Людовіку XIV, як це
робив Лейбніц (1646 – 1716 рр.), завоювати Єгипет,
означало
залишитись
“незрозумілим”.
Варто
підкреслити, в плани Кольбера входило створення
тільки
торгівельних
контор
(lescomptoirs)
в
Середземномор’ї та Червоному морі, проекти ж
військової експансії на колоніальному просторі стануть
частиною реальності для французьких правлячих кіл
лише наприкінці XVIIIст.
На той час, коли Кольбер зосередив у своїх руках
державні
справи,
середземноморська
політика
французьких правлячих кіл мала глибоку традицію,
опинившись пов’язана з розвитком торгівлі, корсарства,
піратства, работоргівлі [4, с. 47]. Її витоки помітні у
періоді хрестових походів, договорі про капітуляції між
Францією та Османською імперією 1535 р. та створенні
наприкінці XVI ст. французьких консульств в
“берберийських” регентствах, (в Тунісі, Алжирі,
Триполі), що стало одним з результатів турецького
завоювання Магрибу. Піратство виступало основою
життя цих регентств, значна автономія від Порти значно
ускладнювала стосунки з провідними європейськими
державами. Французький історик Р. Капо – Реі, одним з
перших серйозно проаналізувавши зазначене коло
питань, звертав увагу на важливість осмислення
турецького фактору при спробі “пояснити факти”
французької середземноморської політики [4, с. 52].
Складний характер взаємодії християнського та
мусульманського світів у Північній Африці, перипетії
еволюції
франко-турецьких
взаємин
потрібно
враховувати для її розуміння. Р. Капо – Реі наводить
прикметні слова венеціанця, які допомагають зрозуміти
сприйняття
сучасниками
досліджуваних
подій
значущість турецького фактору в регіоні: “Ми торгівці
та не можемо жити без турків” [4, с. 50].
Дійсно, після відомої битви при Лепанто 1571 р.
назавжди зникла ідея про єдиний “хрестовий похід”
європейських країн проти Османської імперії. Успіхи
Реформації, становлення національної держави та
усвідомлення власних національних пріоритетів
європейськими країнами призвели до структурної кризи
християнського світу, яку передчував свого часу ще
Нікколо Макіавеллі. У площині середземноморського
світу, Леванту це проявилось у діяльності релігійних
місій різних країн, активність яких надихалась
усвідомленням національних інтересів кожної з
окремих держав. Трохи пізніше кардинал Рішельє
своєю блискучою дипломатією в Європі остаточно
продемонстрував народження принципу “державного
інтересу”, поставивши його вище за релігійні та
династичні традиції. Звісно, ці зміни відобразились у
середземноморській
політиці
Франції
при
Ж.–Б. Кольбері.
Контури творення політики Кольбера у
середземноморському Магрибі: у пошуках
оптимальної моделі співіснування
Можна констатувати, як це зробив свого часу
Л. Дешамп, що Кольбер доповнив колоніальну
концепцію Рішельє, віддавши перевагу комерційним
вигодам від колонізації, що залишались другорядними
для
кардинала
[5,
с. 15].
Політика
у
середземноморському Магрибі виступала лише деталлю
в програмі міністра фінансів, втілення якої повинно
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було призвести до процвітання держави. Однак
помилково у його північноафриканських планах, з
висоти XXI ст., виокремлювати тільки комерційний
аспект. Французький дослідник Капо – Реі писав про
спрощений характер подібної точки зору [6, с. 450]. З
одного боку, міністр фінансів дійсно являвся
породженням монархічної традиції, реалістичним
державним діячем, але реаліст XVII ст. усвідомлював
себе віруючимкатоликом. “Берберійську” політику
Кольбера потрібно розглядати у загальному контексті
положення Франції на міжнародній арені. Війна з
Голландією
призвела
до
примирення
з
“берберійськими”
регентствами та Османською
імперією 1673 р. Між Німвегенським миром 1678 р. та
війною Аугсбургської ліги король Франції повернувся
до “силового” тиску, позначеного експедиціями
А. Дюкесна (1610 – 1688 рр.) до Архіпелагу,
бомбардуваннями м. Алжиру та Триполі. У 1688 р.,
після ускладнень для французьких правлячих кіл на
європейській арені, розпочинається період дружніх
взаємин французів с регентствами. Французька
дипломатія розглядала алжирців в якості турків, якщо
встигала адаптуватися до проблем, випливавших з їх
піратської
діяльності,
спрямовуючи
активність
“берберийців” проти ворогів французької корони.
У той же час, наприклад, Алжир, за справедливим
зауваженням Ш.–А. Жюльєна, ніколи не відігравав ролі
у французькій торгівлі, порівняної з місцем Леванту [7,
с. 335]. Стан війни, піратство, слабкість внутрішньої
торгівлі заважали розвитку обміну. Умови історичного
розвитку Північної Африки в цілому, клімат, соціальна
організація робили неминучим рабство та работоргівлю.
Франція, Англія, Голландія, основні суперники на
європейській, колоніальній арені того часу, часто
підтримували
“берберійських”
піратів
заради
досягнення власних інтересів. Берберійці, не здатні
воювати з усіма європейськими державами одночасно,
вступали в угоду з однією проти решти [6, с. 459]. Так,
у березні 1662 р. голландський адмірал М. А. де Рейтер
(1607 – 1676 рр.) вступив у переговори з Алжиром, що
відразу посилило піратство, ворожнечу по відношенню
до французів. У 1670 р. відновлення миру Людовіка
XIVз Алжиром позначило розрив берберійців з Англією
та Голландією. У 1675 р. ДіванТриполі після
налагодження дружніх відносин з Францією швидко
займає ворожнечу позицію до англійців. Мир між
Англією та Алжиром 1681 р. тривалий час лишався в
невизначеному стані, потім дей Алжиру оголосив війну
французам, вступивши у переговори з адміралом
Дж. Ч. Мборогом (1650 – 1722 рр.). Кожного разу у
подібних ситуаціях мир укладався берберійцями з тією
європейською державою, яка приймала їх умови
першою. Французький історик Капо – Реї вважав, що
регентства виступали прихильниками союзу з Францією
у світлі перемог французького короля на європейській
арені [6, с. 459].
Велику роль у процесі зближення регентств з
Францією мали франко – турецькі взаємини, що їх було
відновлено. Не зважаючи на військові дії Франції проти
турків 1660 р. при Кандії, 1664 р. при Сен – Готарді,
1669 р. знов при Кандії, офіційно війну не було
проголошено. Обидві сторони мали потребу одна в
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одній, усвідомлювали це, відновлення капітуляцій
1673 р. засвідчило цей факт.
Повернення до специфіки колоніальної політики
досліджуваного періоду. Формулювання висновків з
урахуванням пріоритету європейської політики для
французької корони XVII ст.
Можна зробити висновок про доцільність для
французьких правлячих кіл збереження миру з
регентствами виходячи з усього комплексу зазначених
факторів. Більш того, Кольбер прагнув досягти
домовленості з ними, протидіючи аналогічним
прагненням англійців у Танжері. З іншого боку, міністр
фінансів Людовіка XIV не міг зробити ставку на
колонізацію регіону Північної Африки, оскільки
береберійці
претендували
на
велику
частину
самостійної ролі у переговорному процесі. Ми вже
зазначали про відмінності у розуміння поняття
“колонія” XVII ст. та пізніше, за цих умов мова йшла
тільки про торгівельні взаємини з Північною Африкою
для французів. Однак у свідомості французьких
правлячих кіл існування колонії повинно було
спрямовуватись на користь метрополії. Регентства не
могли погодитись з такою пропозицією, адже піратство
виступало основою економічного розвитку вказаного
регіону. Звідси беруть витоки численні військові
експедиції французів часу Кольбера проти регентств,
спрямовані на демонстрацію “політики престижу”
тієї
епохи.
Сучасники
французької
корони
досліджуваних подій досить відверто писали про
особисте “презирство” Кольбера відносно береберійців,
який сприймав їх, не маючи змоги контролювати, лише
як неспокійних сусідів. На першому місці для
французької
корони
знаходилась
політика
у
континентальній Європі, амбіційний характер якої
часто
заважав
реалізації
повноцінного
та
результативного курсу міністра у середземноморському
Магрибі.
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The Politics of J. – B. Colbert (1619 – 1683) in Mediterranean
Maghreb: critical comprehension
In the article examines the French Mediterranean policy of the rulling circles in
the XVII, in particular, the place and importanceinits development finance minister of
Louis XIV, Jean – Baptiste Colbert (1619 – 1683). Drawing on a broad base of
sources, including official correspondence, memorands, the author analyzes the
factors in the genesis of the foreign in colonial form of interaction between the
Frenchruling circles with the Mediterranean Maghreb. Consideration of the
Mediterranean policy of Colbert through the prism of political realism,
methodological advancein the theory and history of international relations.
Keywords: Colbert, Louis XIV, the Maghreb, the colony, foreign police, colonial
police, Mediterranean policy, French absolutism.
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Политика Ж.–Б. Кольбера (1619 – 1683 гг.) в средиземноморском
Магрибе: опыт критического осмысления
В статье раскрывается политика Франции периода Ж.–Б. Кольбера
(1619 – 1683 гг.) в средиземноморском Магрибе. Основываясь на широком круге
источников, автор рассматривает факторы, влиявшие на формирование этой
политики, показывает приоритетный характер европейского вектора внешней
политики французского абсолютизма. Так, указывается, что военноедавление
на регентства Северной Африки со стороны короля Франциичередовалось с
попытками перевести взаимные контакты в договорное русло. Последнее
связывалось со давними близкими отношениями французов с Османской
империей, первоочередным значением Леванта для французской торговли,
длительным противостоянием с англичанами в средиземноморском регионе.
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА
"СОЛИДАРНОСТЬ" В ПОЛЬШЕ
Рассматривается широкое антисоветское общественное движение,
начиная от людей, связанных с католической церковью, заканчивая членами
антисоветского левого движения. Солидарность выступала за ненасилие в
деятельности своих членов. В сентябре 1981 году первый национальный
конгресс Солидарности избрал Лех Валенса как президента и принял
республиканскую программу “Самоуправляющаяся Республика” ("Self-governing
Republic"). Правительство пыталось уничтожить союз с помощью военного
положения 1981 года и нескольких лет репрессий, но в конце концов, оно
вынуждено было начать переговоры с профсоюзом.
Ключевые слова: политический кризис, Э. Герек, Гданьская судоверфь,
Л. Валенса, независимый профсоюз, военное положение

"Хорошая жизнь", которую ПОРП обеспечивала
польским рабочим путём многочисленных западных
кредитов, во второй половине 1970-х гг. подходила к
концу. Сумма валютного долга ПHР продолжала расти
за счёт новых западных поставок сырья и запчастей. С
марта 1981 г. импорт был почти полностью прекращён
вследствие нехватки валюты. В 1979 г., когда импорт
сильно сократился, национальная промышленность
смогла выполнить план на 80-85% [11]. Только в 1980 г.
на уплату долгов Польша истратила более 7,6 млрд.
долларов
[10].
Спусковым
крючком
взрыва
общественного недовольства стало обострение в начале
1980-х годов продовольственной проблемы. Скрытные
повышения цен, рост инфляции в начале 1980 г.
привели к нехватке на рынке почти всех видов товаров.
Из месяца в месяц усиливалась социальная
напряжённость.
Начиная с мая, генеральные консульства СССР в
Гданьске и Щецине посылали в Москву сообщения с
информацией о сборищах и акциях, направ- ленных
против СССР [3,1].
Тяжёлый и продолжительный в истории страны
политический кризис охватил Польшу с лета 1980 г.
Непосредственным поводом к нему стало решение
правительства Э. Бабюха ввести с 1 июля коммерческие
цены на мясо. На многих предприятиях Варшавы,
Лодзи, Белостока, Познани, Гдыни и других городов
вспыхнули стихийные забастовки.
С 14 августа Польшу охватила большая волна
забастовочного движения. В одном только Гданьском
округе забастовочным движением было охвачено около
500 предприятий и организаций с численностью
200 тыс. чел. [3,1]. 14 августа в 6:30 утра началась
забастовка на Гданьской судоверфи им. Ленина. К
8 часам около дирекции собралось 300 бастующих, к
9 часам – около 1 тыс. чел. К этому времени на
судоверфи прекратилась подача электроэнергии и газа.
В 10 часов около дирекции собралось свыше 3 тыс.
рабочих. На судоверфи работы были практически

97

Випуск 94

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

прекращены. Для переговоров с администрацией завода
был создан стачечный комитет во главе с Валенсой. К
11 часам к бастующим вышли генеральный директор
судоверфи К. Гнех и секретарь парткома Ю. Вуйчик,
которые были освистаны собравшимися. Позже были
начаты переговоры со стачкомом в конференц-зале
предприятия, транслировавшиеся по внутренней
радиосети.
15 августа прекратили работу ещё ряд предприятий
и судоверфей Гданьска и Гдыни, а также порты. Не
вышли на маршруты значительная часть городского
транспорта [3, 3-4]. 16 августа дирекции судоверфи им.
Ленина пришлось подписать соглашение со стачкомом
по основным требованиям, выдвинутым рабочими. По
соглашению “забастовка объявлялась законченной,
рабочим предлагалось к 18:00 покинуть территорию
судоверфи и в понедельник, 18 августа, приступить к
нормальной работе” [3, 5]. О результатах переговоров
по местной радиосети рабочих проинформировал
Валенса. Однако, через некоторое время он вышел к
воротам судоверфи и объявил, что забастовка будет
продолжаться уже не для разрешения проблем рабочих
судоверфи, а в знак солидарности с рабочими других
предприятий. 17 августа Э. Герек выступил по радио,
признал ошибки в социально-экономической политике,
пообещал реформы и призвал бастующих вернуться на
работу. Его выступление не произвело ожидаемого
эффекта. “Нас это не касается, — таков был ответ
лидера бастующих Валенсы. — Пока мы бастуем и
ждём, когда власти к нам явятся” [4, 392]. Движение
принимало всё более организованный характер. В
августе был создан Межзаводской забастовочный
комитет (МЗК) во главе с рабочим Л. Валенсой.
Межзаводской стачечный комитет, руководимый
Валенсой, Анной Валентынович и Анджеем Гвяздой,
выдвинул
22
экономических
и политических
требования, включавших не только повышение
зарплаты и снижение цен на продукты, но также право
создавать независимые профсоюзы, право на забастовку
и ослабление цензуры, в том числе, публиковать без
утаивания полную информацию о социальноэкономическом положении страны и предоставить
возможность всем слоям населения участвовать в
обсуждении программы реформ [4, 17].
Рабочие, уже имевшие опыт забастовочного
движения, выступили против государства-работодателя
и выдвинули главное требование — самоорганизация в
независимый профсоюз. В ряды “Солидарности”
записались тогда даже многие члены компартии, часто
сдававшие свои партбилеты. В ряды профсоюза
вступило 10 млн. чел. (при численности населения
страны 36 млн. чел.).
31 августа 1980 г. рабочие судоверфи им. Ленина в
Гданьске заключили соглашение с правительством.
После этого забастовка была прекращена; аналогичные
соглашения были подписаны в Щецине и Силезии. В
ночь с 31 августа на 1 сентября некоторая часть, а с утра
1 сентября все предприятия и организации приступили
к работе. Ключевыми условиями этих соглашений была
гарантия прав рабочих на создание независимых
профсоюзов и на забастовки. После этого возникло и
приобрело огромное влияние новое общенациональное
движение “Солидарность”, лидером которого стал
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Валенса, а главным его советником стал Т. Мазовецкий.
Премьер-министр Бабюх ушёл в отставку и был заменён
Юзефом Пиньковским.
Брежнев
был
крайне
обеспокоен
ростом
антисоветских настроений. ЦК КПСС опасался влияния
идей “Солидарности” в СССР. Протокол заседания
Политбюро ЦК КПСС от 3 сентября и прилагаемые к
нему тезисы для беседы с представителями польского
руководства отразили резко негативную реакцию
советского руководства на развитие событий
“антисоциалистической направленности” в Польше – на
возникновение и действия “Солидарности”, а также
динамику ситуации в ПОРП [8, 122]. Под давлением из
Кремля 5 сентября пленум ЦК ПОРП освободил Герека
с поста первого секретаря, его сменил Станислав Каня.
10 ноября был официально зарегистрирован
независимый профсоюз “Солидарность”, который
быстро превратился в массовое народное движение.
Было
разрешено
издание
еженедельника
“Солидарность”,
независимому
профсоюзу
предоставлено время на государственном теле- и
радиовещании. Верховный суд ПНР признал включение
в устав “Солидарности” право на забастовку.
“Солидарность” не признала руководящей роли партии
и не согласилась допустить в своё руководство
активистов ПОРП. В советские СМИ эта информация
не попала.
Решение
об
официальном
признании
“Солидарности”
в
Польше
было
воспринято
руководителями стран Варшавского договора как
крупное поражение. Причём некоторые из них были
настроены гораздо радикальнее кремлёвских старцев.
“Солидарность” перехватывала инициативу не
только в социальной, но и в политической жизни. Пока
партия страдала от дефицита идей, эксперты
“Солидарности” подготовили проект закона о введении
самоуправления на предприятиях. Если прежняя волна
движения за самоуправление в 1956-1957 гг. была взята
под контроль партией, в результате чего органы
самоуправления
были
подмяты
под
себя
администрацией, то теперь предполагалось, что рабочие
советы будут избирать директоров. В условиях наличия
сильного оппозиционно го движения на производстве
это означало бы разрушение номенклатурной системы
на уровне предприятий. “Солидарность” могла
осуществить мечту синдикалистов о переходе хозяйства
под контроль профсоюзов. Одновременно лидеры
профсоюза стали открыто демонстрировать готовность
перейти к решению политических задач. После того,
как Сейм стал готовить коммунистический проект
закона о самоуправлении в пику “Солидарности”, съезд
профсоюза потребовал вынести свой проект на
референдум и заявил, что в случае отказа Сейма от
этого, “Солидарность” проведёт референдум сама. В
итоге Сейм отложил решение вопроса, впервые не
подчинившись рекомендациям руководства ПОРП.
“Солидарность”
на
глазах
превращалась
в
политическую партию.
Продемонстрировать
готовность
ПОРП
противостоять натиску “Солидарности” должен был
намечавшийся на июнь IX чрезвычайный съезд ПОРП,
на который Кремль возлагал большие надежды.
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Следует особо отметить тот факт, что в начале
1981 г. (вплоть до IX чрезвычайного съезда ПОРП)
Брежнев периодически имел телефонные переговоры с
Каней, но в конечном итоге он пришёл к заключению,
что проку от этих разговоров нет [2].
На состоявшемся 14-20 июля 1981 г. IX
чрезвычайном съезде ПОРП никаких серьёзных
перемен не произошло. Он внёс изменения в состав
партийных властей (вначале был изменён состав ЦК, а
затем ЦК обновил состав Политбюро). Было также
увеличено количество военных в руководящих
инстанциях. Следует отметить, что 20 % делегатов
съезда являлись членами “Солидарности”.
5-10 сентября и 23 сентября-7 октября в Гданьске
прошёл
Первый
съезд
профобъединения
“Солидарность”. Москва в своих лучших традициях к
началу съезда приурочила начало крупномасштабных
военных учений стран участниц ОВД вблизи польских
границ. А съезд “Солидарности” в отличие от съезда
ПОРП оказался плодотворным и показал внутреннюю
сплочённость этой организации. Съезд утвердил
декларацию, содержащую программу дальнейшего
наступления на позиции ПОРП. “Солидарность”
требовала:
“1. Улучшения снабжения посредством организации
контроля – с участием профсоюза “Солидарность” и
представителей единоличных крестьянских хозяйств –
над производством, распределением и ценами.
2. Экономических реформ посредством создания
настоящих советов самоуправления на предприятиях и
ликвидации системы партийной номенклатуры.
3. Правды посредством социального контроля над
средствами массовой информации и уничтожения лжи в
области воспитания и польской культуры.
4. Демократии посредством свободных выборов в
Сейм и народные советы.
5. Правосудия посредством утверждения равенства
каждого перед законом, освобождения политических
заключенных и защиты людей, преследуемых за их
политическую, журналистскую или профсоюзную
деятельность.
6. Здравоохранения нации посредством охраны
окружающей
среды,
увеличения
бюджета,
предназначенного для служб здравоохранения и для
обеспечения гарантий инвалидам...”
Также съездом было принято “Обращение к народам
Восточной Европы”, [9, 6] что вызвало бурю
негодования в Кремле. В этом документе была
выражена готовность оказания поддержки рабочим
Восточной Европы и всем народам СССР в создании
независимых профсоюзов. Большая часть заседания
Политбюро ЦК КПСС от 10 сентября была посвящена
этому документу [7]. “Расплачиваться” за съезд
“Солидарности” пришлось Кане. 18 октября Каня был
отправлен в отставку, новым первым секретарём был
избран премьер-министр страны генерал Ярузельский.
22 октября “Солидарность” провела 1-часовую
забастовку с участием более 2 млн. чел. А уже в ноябре
забастовочное движение стало непрерывным. За месяц
произошло более 150 забастовок. В стачечном
движении стали принимать участие студенты, учителя,
школьники, крестьяне. В конце ноября произошла
первая забастовка в силовых структурах – в Высшем
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

офицерском пожарном училище МВД ПНР [1, 119]. В
начале декабря “Солидарность” приняла решение
захватить власть в Польше. И в такой ситуации
Ярузельскому не оставалось ничего другого, как ввести
военное положение в стране. В противном случае
неминуемым было бы советское военное вторжение в
страну. 13 декабря 1981 г. 00 часов в Польше было
введено военное положение. Объявление об этом было
сделано в 6:00. Ярузельский выступил с обращением к
польскому народу по радио [5].
В условиях военного положения руководство
“Солидарности” было интернировано. Дальнейшее
развитие политической ситуации в стране и само
будущее показало, что шаги, предпринятые польским
руководством во главе с Ярузельским, были
правильными.
Несмотря на ослабление “Солидарности”, профсоюз
продолжил свою работу. А реакцией Запада на события
в Польше стало присуждение Валенсе Нобелевской
премии мира за 1983 год.
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Образование незалежної профспілки "Солідарність" в Польщі
Розглядається широкий антирадянський громадський рух, починаючи від
людей,
пов'язаних
з
католицькою
церквою,
закінчуючи
членами
антирадянського лівого руху. Солідарність виступала за ненасильство в
діяльності своїх членів. У вересні 1981 року перший національний конгрес
Солідарності обрав Леха Валенса як президента і прийняв республіканську
програму "Самоврядна Республіка" ("Self - governing Republic"). Уряд намагався
знищити союз за допомогою воєнного стану 1981 року і декількох років
репресій, але врешті-решт, воно вимушене було розпочати переговори з
профспілки.
Ключові слова: політична криза, Е. Герек, Гданьська судноверф,
Л. Валенса, незалежна профспілка, військове положення.

Huseynova L., candidate of historical sciences, managing the department
of scientific researches and publications, Archive of political documents of
Management by the matters of President of Azerbaijanian Republic
(Azerbaijan, Baku), matlabm@yandex.com
Forming of independent trade union " Solidarity" in Poland
Wide anti-soviet public motion is examined, beginning from the people related to
the catholic church, ending the members of the anti-soviet left motion. Solidarity came
forward for unviolence in activity of the members. In September 1981 Solidarity's first
national congress elected Lech Walesa as a president and adopted a republican
program, the "Self-governing Republic". The government attempted to destroy the
union with the martial law of 1981 and several years of repression, but in the end it
had to start negotiating with the union.
Keywords: political crisis, E. Gierek, Gdansk shipyard, L. Walesa, independent
trade-union, martial law
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РОСІЙСЬКА ПЕРІОДИКА ПРО ПОЛІТИКУ РУМУНІЇ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОСІЙСЬКО–ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ
1877–1878 РР.
На основі матеріалів російських періодичних видань проаналізовано
політику румунського уряду на початковому етапі російсько–турецької війни
1877–1878 рр. Розкрито ставлення преси до підписання й ратифікації
військово–політичної конвенції між Росією та Румунією, перших спільних
воєнних дій проти турецьких військ і проголошення Румунією незалежності.
Визначено причини переходу румунського уряду до активних воєнних дій проти
Османської імперії. З’ясовано, що російська періодика висловлювалась за
укладення військово–політичного союзу між Російською імперією та
Румунським князівством, наголошувала на необхідності Румунії відстоювати
право на незалежність військовим шляхом. Водночас, преса негативно
відреагувала на затримку румунською владою переходу російських військ через
її територію, критикувала румунську дипломатію, яка на початку російсько–
турецької війни прагнула не допустити втягування Румунії у воєнні дії.
Ключові слова: російська періодична преса, російсько–турецька війна
1877–1878 рр., Румунія, військово–політичне співробітництво.

Війна 1877–1878 рр. між Росією та Туреччиною
викликала
неабиякий
інтерес
у
російської
громадськості. Інформація про хід військових подій на
різних фронтах відображалася на сторінках багатьох
газет та журналів. На початковому етапі війни преса
висвітлювала події, що відбувалися на Дунайському
театрі, звертаючи увагу на політику Румунії, яка
опинилася в епіцентрі протистояння ворогуючих
держав.
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Участь Румунського князівства в російсько–
турецькій війні 1877–1878 рр. стала предметом багатьох
наукових досліджень. У румунській історіографії вона
отримала назву “війна за незалежність”. При цьому
окремі дослідники значно переоцінювали роль
румунської армії, замовчували факт існування протиріч
між російськими військами та місцевою владою Румунії
на початковому етапі війни [1]. Увагу цій проблемі
приділяли
радянські
науковці
М. Залишкін,
В. Виноградов, Є. Чертан та інші [2], які вважали, що
російсько–румунське військове співробітництво під час
війни 1877–1878 рр. було яскравим проявом дружніх
відносин між державами. Дипломатичний аспект
російсько–румунських відносин у період війни 1877–
1878 рр. досліджено в працях вітчизняного історика
О. Пономарьова [3]. Проте, питання висвітлення
російською
періодикою
політики
Румунії
на
початковому етапі війни 1877–1878 рр. залишається
малодослідженим.
У
статтях
М. Залишкіна
розкриваються окремі аспекти ставлення російської
преси до проголошення Румунією незалежності [4] та
російсько–румунського військового співробітництва
[5]. Комплексний аналіз відносин між Росією та
Румунією в другій половині 50–х – 70–х рр. ХІХ ст. в
оцінці російської періодики здійснено в дисертаційному
досліджені В. Дроздова [6].
Автор статті поставив за мету проаналізувати
ставлення російських періодичних видань щодо
політики румунського уряду на початковому етапі
російсько–турецької війни 1877–1878 рр., причин
переходу Румунії до активних воєнних дій проти
Туреччини та проголошення нею незалежності.
Російська імперія, готуючись до війни з
Туреччиною, намагалася підписати військовий союз з
Румунією, яка протягом 1875–1876 рр. займала
нейтральну позицію щодо подій на Балканах. Подальше
загострення Східної кризи, негативне ставлення
західноєвропейських держав до розширення автономії
князівства, ворожі акти Порти щодо Румунії змусили
румунське керівництво змінити зовнішньополітичний
курс та піти на зближення з Росією.
4 (16) квітня 1877 р. румунський міністр
закордонних справ М. Когелнічану та російський
дипломатичний представник у Бухаресті Д. Стюарт
підписали політичну та військову конвенції. Згідно з
умовами політичної конвенції румунський уряд надавав
російським військам можливість вільного проходу до
Туреччини, розглядаючи їх як представників дружньої
армії. У свою чергу, російський уряд зобов’язувався
відшкодовувати всі витрати, поважати політичні права
Румунії та гарантував недоторканість і цілісність
князівства.
Військова
конвенція
передбачала
присутність румунських комісарів при російському
воєнному командуванні, можливість використання
російськими військами залізниць та інших шляхів
сполучення Румунії, відшкодування витрат урядом
Росії, що виникнуть при переході російської армії через
територію Румунії [7, с. 111–121].
Конвенція відповідала інтересам як Росії, так і
Румунії. Перед російською армією відкривався вільний
шлях до Дунаю, їй була забезпечена підтримка
румунської влади та населення князівства. Румунія
позбавлялася загрози вторгнення османських військ та у
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випадку перемоги над Туреччиною розраховувала на
підтримку Росією проголошення незалежності.
Російська періодична преса, яка критикувала
політику нейтралітету Румунії в 1875–1876 рр.,
схвально оцінила зміну зовнішньополітичного курсу
князівства та підписання російсько–румунської угоди. В
російських газетах висловлювалися сподівання на
створення міцного військового союзу з Румунією. В
газеті “Новое время” напередодні російсько–турецької
війни зазначалося, що “оборонний та наступальний
договір” з Румунією буде підписано відразу після
переходу російських військ через р. Прут [8, с. 3]. За
військовий союз із Румунією висловлювалися й
“Московские ведомости” [9, с. 1]. Кореспондент газети
“Голос” Д. Рудін, який з початком російсько–турецької
війни публікував “Военно–политические письма из
Румынии” [10], наголошував на необхідності укладання
з Румунією додаткової угоди, в якій конкретизувалися б
умови перевезення та утримання російської армії. Крім
того, він зазначав, що укладення угоди 4 (16) квітня
викликало протести й опір румунських опозиційних
політичних сил та газет.
Незважаючи на підписання російсько–румунської
конвенції, уряд князівства намагався продовжувати
політику
збереження
нейтралітету.
Міністр
закордонних справ М. Когелнічану 5 (17) квітня
направив дипломатичним агентам у Берліні, Парижі,
Римі та Відні дипломатичний циркуляр, в якому
підтверджував підтримку колишнього курсу та просив
захисту в європейських країн від втягування Румунії у
війну [7, с. 122]. На початку квітня 1877 р. російський
військовий представник у Бухаресті полковник
Г. Бобріков повідомляв, що румунський князь Карл
Гогенцоллерн оголосить війну Туреччині лише в разі її
вторгнення на територію князівства [5, с. 152]. Разом з
тим, румунський уряд був вимушений здійснити низку
оборонних заходів на випадок нападу Туреччини: було
прийнято декрет про мобілізацію армії; румунські
війська розташували на узбережжі Дунаю; частина
військових сил була використана для захисту Бухаресту
тощо. Кореспондент газети “Новое время” у Відні
телеграфував: “Румунія опиратиметься вторгненню
турків до приходу російських військ” [11, с. 3].
12 (24) квітня 1877 р. Олександр ІІ оголосив війну
Туреччині. Не чекаючи на ратифікацію конвенцій
румунським
парламентом,
російські
війська
11 (23) квітня перейшли кордон Румунії та почали
просування до Дунаю. Кавалерійські частини досягли м.
Галац та зайняли Барбошський міст. До 22 квітня
(4 травня) російська армія взяла під свій захист майже
всю східну частину лівобережжя Дунаю.
Оскільки підписані 4 (16) квітня конвенції ще не
були ратифіковані парламентом, румунський уряд
оголосив формальний протест проти введення
російської армії на територію князівства. Становище
ускладнилось тим, що офіційне повідомлення про
початок війни було передано румунському уряду із
запізненням. Командир 29–го Донського козачого полку
доповідав, що префект м. Галац не мав відомостей про
початок війни, тому російські війська не були впущені
до міста [12, с. 36]. На засіданні румунського уряду
було вирішено відвести війська від узбережжя Дунаю.
Префекти отримали розпорядження не вступати в
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офіційні відносини з російським командуванням та не
сприяти російській армії в проходженні через
румунську територію.
Кореспондент газети “Голос” Д. Рудін зазначав, що
мешканці Румунії не були поінформовані про початок
російсько–турецької війни та вступ російських військ на
територію князівства. Населення Румунії, за його
словами, поставилося до російських військ “сухо та
прохолодно”. “Влада віднеслась навіть ворожо...
Росіяни не могли зрозуміти байдужості та злості, що їх
оточувала... Ясська влада відмовила військам у
квартирах та не пускала їх до міста... Румунське
залізничне
керівництво
відмовило
російському
військовому начальству у вагонах та локомотивах”, –
писав він [13, с. 1]. Отже, в перші дні війни румунська
влада через небажання перетворити Румунію на театр
воєнних дій затримала просування російських військ
через її територію.
Лише 14 (26) квітня законодавчі органи Румунії
були скликані на надзвичайну сесію, яка повинна була
ратифікувати конвенцію з Росією. Палата депутатів 16
(28) квітня ухвалила конвенцію 79 голосами, а Сенат –
на другий день 41 голосом [7, с. 113]. Вже 16 (28) квітня
міністр закордонних справ М. Когелнічану офіційно
заявив, що введення російських військ до Румунії було
здійснено зі стратегічних розрахунків, оскільки
турецьке командування планувало захопити князівство.
Із середини квітня ставлення місцевого населення
Румунії до російських військ почало покращуватися.
16 (28) квітня Головнокомандувач Дунайської армії
телеграфував: “На всіх шляхах наші війська
зустрічаються мешканцями найпривітнішим чином.
Ізмаїл та Кілія зайняті нашими військами, яких зустріли
всюди із захопленням” [14, с. 30]. Д. Рудін повідомляв,
що після 15 (27) квітня ставлення ясської влади до
російської армії раптово змінилося. Потеплінню
відносин між російськими військами та румунською
владою, на його думку, сприяли зразкова поведінка
російських військ та їхнє мирне ставлення до місцевого
населення, значний капітал, що вносився до князівства,
гарантія російським урядом непорушності кордонів
Румунії [13, с. 2]. Кореспондент газети “Новое время”
В. Буренін у статті “Дневник корреспондента” зазначав,
що “простий народ… позитивно ставиться до Росії” [15,
с. 3]. На сторінках “Санкт–Петербургских ведомостей”
писалося, що “…румуни приймають нас так привітно та
з такою увагою, якої я не міг собі уявити” [16, с. 1].
Після ратифікації конвенції румунські війська не
відразу були повернуті до узбережжя Дунаю. Уряд
Румунії мотивував своє рішення прагненням запобігти
перенесенню воєнних дій вглиб країни. На сторінках
багатьох газет цитувалася промова князя Карла на
відкритті палат парламенту, в якій зазначалося, що “...
Румунії тепер залишається лише піклуватися про те,
щоб вона не стала театром воєнних дій” [17]. Але такий
крок румунського уряду викликав чимало суперечливих
відгуків як у Румунії, так і в Росії. Російська преса
утримувалася від будь–яких різких коментарів. Однією
з небагатьох газет, на сторінках якої висловлювалися
побоювання з приводу дій румунського уряду, були
“Русские
ведомости”.
Наприкінці
квітня
в
кореспонденції цієї газети підкреслювалося, що
“Калафат та інші укріплені пункти на Дунаї… були
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залишені військами та, таким чином, кинуті
напризволяще…” [5, с. 154]. Д. Рудін пояснював
політику румунського уряду наступним чином: по–
перше, уряд намагався продемонструвати європейським
державам своє небажання брати участь у російсько–
турецькій війні; по–друге, вступ російської армії на
територію Румунії пояснювався як вторгнення, якому
румунська армія не могла протистояти внаслідок свого
слабкого становища; по–третє, румуни вживали лише
запобіжні військові заходи та не були готові до війни
[13, с. 2]. Румунська армія зайняла вихідні рубежі
вздовж кордону з Туреччиною лише через кілька днів
після ратифікації парламентом угоди з Росією.
Ратифікація російсько–румунської конвенції стала
приводом до розірвання Туреччиною дипломатичних
відносин з Румунією. В другій половині квітня
османські війська фактично почали військові операції
майже по всій лінії Дунаю. Вторгнення турецьких
загонів на румунські землі набували більш ширшого та
організованого характеру. Турецькі військові кораблі
захоплювали та грабували торгівельні судна, що
знаходились у румунських територіальних водах,
обстрілювали румунські порти та населені пункти [7,
с. 424]. Російські газети інформували читачів про
подібні дії турецької армії. “Санкт–Петербургские
ведомости” висловлювали впевненість у тому, що
внаслідок агресивної політики турецького уряду
Румунія оголосить війну Туреччині [18, с. 1]. Д. Рудін
зауважував, що політика османського уряду спричинила
“дивний стан війни не проголошеної, але de facto
існуючої” [13, с. 2]. Румунський уряд, у свою чергу,
вирішив прийняти відповідні заходи: розташовані
поблизу Дунаю частини чинили рішучий опір нападам
турків та відкрили вогонь по турецькій фортеці Відин.
Кореспондент “Нового времени” телеграфував, що
“знаряддя, які знаходились у Калафаті, бомбардували
Відин. Місто горить у багатьох районах” [19, с. 3].
Наприкінці квітня 1877 р., після остаточної відмови
румунського уряду від політики нейтралітету,
парламент Румунії оголосив війну Туреччині.
1 (13) травня М. Когелнічану заявив державам про те,
що Румунія знаходиться в стані війни з Османською
імперією. З метою врегулювання відносин між
російськими військами та місцевою владою румунський
уряд 3 (15) травня видав наказ про необхідність надання
всебічної допомоги російській армії [7, с. 569].
О. Нелідов у циркулярній ноті великому князю Миколі
Миколайовичу повідомляв про готовність румунського
уряду допомогти російській армії в переправі через
Дунай [20, с. 107]. У свою чергу, командири російських
частин отримали накази про підтримку румунських
військ та захист місцевого населення.
Згідно з планом воєнних дій російський уряд
передбачав, що після закінчення мобілізації румунська
армія, що складатиме два корпуси чисельністю в 50 тис.
осіб, займе стратегічні пункти в м. Калафаті та
м. Журжево з метою захисту позицій на Дунаї [21,
с. 23].
Офіційні переговори про спільні дії румунської та
російської армій у війні проти Туреччини розпочалися в
другій половині квітня 1877 р. Однак на шляху до такої
угоди виникло багато перешкод: неузгодженість сторін
стосовно умов співробітництва, побоювання щодо
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можливих виступів європейських держав, незгодних із
російсько–румунським союзом. На початку травня
румунська делегація висунула такі вимоги: захист
князівства Росією у випадку вступу у війну Австро–
Угорщини; виплата Румунії грошової компенсації,
розмір якої залежав би від чисельності румунських
військ, що переправлятимуться через Дунай [22, с. 67–
68]. Російський уряд не прийняв ці умови.
Наголошуючи на значних масштабах вимог до Росії з
боку румунського уряду, Д. Рудін запевняв, що “користі
ж від них [румун – Авт.] та від союзництва з ними не
можна було очікувати...” [23, с. 1].
Перші спільні військові дії російської та румунської
армій розпочались наприкінці квітня. Газета “Голос”
повідомляла, що в квітні російському командуванню
були передані на тимчасове користування румунські
військові судна, що стояли в гирлі р. Прут (два колісних
пароплави, канонерський човен та мінний катер) [24,
с. 3]. У середині травня російські війська здійснили
успішну атаку проти одного з найбільших турецьких
моніторів [20, с. 98]. В операції брав участь майор
І. Мурджеску,
колишній
начальник
румунської
флотилії. Газета “Новое время”, висвітлюючи хід цієї
операції, вказувала на дружні відносини між майором та
російськими моряками [25, с. 3].
На початку травня передові російські частини
вийшли до південного кордону Румунії. Головні
румунські сили чисельністю 19 тисяч чоловік за
попередньою
домовленістю
з
російським
командуванням були згуртовані в західній частині
Валахії – Олтенії [21, с. 22]. Обороняючи її від
османських військ, вони прикривали також правий
фланг російської армії. Остання, в свою чергу,
забезпечувала безпеку кордону князівства східніше
Олтенії. 7 (19) травня “Санкт–Петербургские
ведомости” інформували, що “румунська армія
приєдналася до нашої та … зайняла передові позиції”
[26, с. 1].
9 (21) травня 1877 р. румунський парламент прийняв
резолюцію про проголошення повної державної
незалежності. Російські газети схвально оцінювали цю
писали,
що
подію.
“Московские
ведомости”
“проголошення незалежності Румунії… було першим
передвістям Європі про те, що Оттоманська імперія в
жодному випадку не може вийти з війни у колишньому
своєму вигляді” [27, с. 2]. “Санкт–Петербургские
ведомости” заявляли, що незалежна Румунія “цілком
задовольняє історичні цілі Росії” [28, с. 2]. Російська
періодика відзначала вирішальну роль Росії в здобутті
незалежності Румунії. “Румунія незалежна… з того дня,
коли перший російський аванпост переправився через
Прут”, – зазначалося в газеті “Новое время” [29, с. 2].
Одночасно в пресі наголошувалося на необхідності
Румунії відстоювати незалежність силою зброї. “Якщо
Румунія доведе свої права на самостійність, якщо
румунська армія в боротьбі з Туреччиною своєю
мужністю покаже, що вона в стані захистити
проголошену незалежність, тоді ніхто не буде
заперечувати в Румунії право скинути з себе образливі
для її гідності васальні до Порти відносини”, –
підкреслювалося в “Санкт–Петербургских ведомостях”
[30, с. 2]. Газета “Голос” вважала, що Румунія,
виборюючи свою незалежність у війні проти
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Туреччини, стане головним претендентом на панування
в “майбутній федерації християн на Дунаї” [31, с. 2].
У другій половині червня 1877 р. російсько–
турецька війна вступила в новий етап. Розгорнувши
наступ проти турецьких військ, головні сили російської
армії форсували Дунай поблизу м. Зимниці.
Напередодні форсування Дунаю румунські та російські
гармати почали спільний обстріл позицій турок. Спільні
військові дії російської та румунської армій проти
Туреччини викликали бурхливу полеміку в політичних
та громадських колах Румунії. Проти переправи
румунської армії через Дунай виступили консерватори.
Критикуючи зовнішньополітичний курс лібералів, вони
наполягали на дотриманні політики нейтралітету.
Російська преса виступила з різкою критикою
румунської опозиційної партії. “Новое время”
нагадувало своїм читачам, що консервативна партія із
самого початку війни висловила незадоволення
російсько–румунським військовим співробітництвом
[32, с. 2]. Спеціальний кореспондент “Санкт–
Петербургских ведомостей” повідомляв із Бухаресту,
що румунська опозиція “... підіймає прапор розбрату в
румунському суспільстві” [34, с. 3]. Незважаючи на
протиріччя між політичними силами щодо подальшої
участі князівства в російсько–турецькій війні, уряд
Румунії 13 (25) липня 1877 р. прийняв рішення про
перехід румунської армії через Дунай [20, с. 165–166].
Таке рішення було обумовлено успіхами російської
армії після форсування Дунаю – захопленням фортеці
Нікополь та швидким просуванням вглиб Болгарії.
Отже, на початковому етапі російсько–турецької
війни румунський уряд, не бажаючи перетворити свою
територію на театр воєнних дій, затягував з
ратифікацією військово–політичної конвенції з Росією
та укладенням угоди про спільні воєнні дії. Проте
агресивна політика Туреччини щодо Румунії спонукала
румунську владу до більш рішучих заходів: оголошення
війни
Османській
імперії
та
проголошення
незалежності. Російська періодична преса з перших днів
війни інформувала читачів про участь Румунії у воєнній
кампанії Росії проти Туреччини, неодноразово
наголошуючи на необхідності утворення міцного
російсько–румунського військово–політичного союзу.
Преса негативно відреагувала на затримку Румунією
проходу російських військ через її територію та
відведення румунських військ від узбережжя Дунаю.
Перші спільні військові дії російської та румунської
армій, проголошення Румунією незалежності отримали
схвальні оцінки на сторінках російських газет та
журналів.
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31. Golos. – 1877. – 10 (22) iyulya.
32. Novoe vremya. – 1877. – 7 (19) iyulya.
33. Sankt–Peterburgskie vedomosti. – 1877. – 10 (22) avgusta.
Drozdov V. V., Ph.D., Associate Professor, Department of World history,
Izmail State Liberal Arts University (Ukraine, Izmail), victorvd84@ukr.net
The Russian periodicals about the Romanian policy at the initial stage
of the Russian–Turkish War of 1877–1878
The policy of the Romanian government at the initial stage of the Russian–
Turkish War of 1877–1878 was analysed on the basis of materials of the Russian
periodicals. The attitude of press to signing and ratification of the military and
political convention between Russia and Romanian, the first joint action against the
Turkish forces and the proclamation of the Romanian independence were described.
The reasons for proceeding of the Romanian government to the active military action
against the Ottoman Empire were identified. It is figured out that Russian press spoke
for the political and military alliance between the Russian Empire and the Romanian
principality and stressed the need for Romania to defend the right to independence by
military means. At the same time, the press reacted negatively to the delay by
Romanian authorities of the march of Russian troops through its territory, criticized
the Romanian diplomacy, which sought to avoid Romanian involvement in military
operations at the beginning of the Russian–Turkish War.
Keywords: the Russian periodicals, the Russian–Turkish War of 1877–1878,
Romanian, the military and political cooperation.
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Российская периодика о политике Румынии на начальном этапе
русско–турецкой войны 1877–1878 гг.
На
основе
материалов
российских
периодических
изданий
проанализирована политика румынского правительства на начальном этапе
русско–турецкой войны 1877–1878 гг. Раскрывается отношение прессы к
подписанию и ратификации военно–политической конвенции между Россией и
Румынией, первым совместным военным действиям против турецких войск и
провозглашению Румынией независимости. Определены причины перехода
румынского правительства к активным военным действиям против Османской
империи. Выяснено, что российская периодика высказывалась за заключение
военно–политического союза между Российской империей и Румынским
княжеством, подчеркивала необходимость Румынии отстаивать право на
независимость военным путем. Вместе с тем, пресса негативно
отреагировала на задержку румынской властью перехода российских войск
через ее территорию, критиковала румынскую дипломатию, которая в начале
русско–турецкой войны стремилась не допустить втягивания Румынии в
военные действия.
Ключевые слова: российская периодическая пресса, русско–турецкая война
1877–1878 гг., Румыния, военно–политическое сотрудничество.
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AREAS OF ACTIVITY OF OUR DIASPORA ORGANIZATIONS
IN RUSSIA IN THE PROTECTION OF POLITICAL INTERESTS
OF AZERBAIJAN REPUBLIC
Today world countries widely use lobbying activities in order to ensure their
interests in any country and influence the policy of these countries related to their
state. The role of Diaspora organizations in this process is irreplaceable. This issue is
of great importance for Azerbaijan that has great Diaspora potential. The importance
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of Azerbaijani Diaspora and its role and activity in the protection of political interests
of Azerbaijan is very important. One of states where Azerbaijani Diaspora takes
active part is Russian Federation. In 1991, after the collapse of Soviet Union and
Azerbaijan’s gaining independence migration of Azerbaijani people to Russia entered
into a new phase in terms of quality. There is information on the migration of about
one million Azerbaijani people to Russia from 1991 till now. Massive migration of
Azerbaijani people to Russia paved the way for the formation of Azerbaijani
Diaspora. At present, there is information on the fact that in general, 2,5 million
Azerbaijani people live in the Russian Federation. Promotion of the history and
culture of our nation and informing Russian community about Azerbaijan realities is
one of the priority directions of the activity of our Diaspora operating in Russia.
Azerbaijanis living in Russia play very important role in developing and deepening
our bilateral relations. It is encouraging that they are an integral part of multiethnic
society of Russia and give a worthy contribution to the development and progress of
Russian Federation.
Keywords: solidarity, world azerbaijanis, azerbaijanism, diaspora, lobby.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Today countries in the world widely use lobbying
activities in order to ensure its interests in any country and
influence the policy of these countries related to their states.
The role of Diasporas in this process is indispensable. This
issue is of great importance for Azerbaijan which has great
potential of Diaspora. The strength of the relations of
Diaspora with Native land and one – another is a factor that
serves to the purity and national unity of Diaspora and a
tool that protects and increases commitment of people who
are far from their Native land to traditional values [4,
p. 284].
The significance of Diaspora of Azerbaijan, its role and
activity in the protection of political interests of Azerbaijan
is very important. Azerbaijani Diaspora organizations,
mainly doing works in the direction of the development of
political and economic relations of Azerbaijan with the
states where they act, as well as, bringing the truths related
to the occupation of Nagorno–Karabakh by Armenians and
peaceful foreign policy implemented by the Azerbaijani
leadership in this direction to the attention of nations of the
world and its activity as a representative of the interests of
Azerbaijan in the international arena is of particular
importance [12].
Today, there are nearly 60 Azerbaijani Diasporas in CIS
countries. One of the countries where Azerbaijani Diaspora
widely operates is the Russian Federation. And one of such
organizations is Azerbaijani Diaspora in St. Petersburg.
Diaspora differs for the width of its action program and
demonstration of close association and solidarity around the
idea of Azerbaijanism. The history of the establishment of
this Diaspora begins from the period of occupation of
Azerbaijani lands by Armenian fascism. Just at that time
there were established “Azeri” and “Support” organizations.
The members of those organizations began mass rallies as a
sign of protest against the criminal acts of Armenians
against Azerbaijani people. They showed sacrifice in the
dissemination of information about our tragedies to world
countries. Our compatriots in St. Petersburg organized
exhibitions and held conferences related to Khojaly
massacre. In the early 90s of the last century, the newspaper
“Only together” launched in St. Petersburg with the
financial assistance of “Azeri” community. That press body
calling our compatriots in a foreign land to unity around the
idea of Azerbaijanism and today continuing its activity
under the name of “Azeri” has gained a wide audience in a
short time and played an important role in the destruction of
false propaganda machine of Armenian society in St.
Petersburg. The members of Azerbaijani Diaspora in St.
Petersburg preparing thousands of audio and video cassettes
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

about inconceivable tragedies done by Armenian fascism in
the last two centuries and disseminating and broadcasting
them to secondary and higher educational institutions in St.
Petersburg and the libraries of city was very useful in terms
of the promotion of the realities of Azerbaijan. Our National
Leader Heydar Aliyev said after the opening ceremony of
the monument of great Azerbaijani poet, Nizami Ganjavi in
St. Petersburg while meeting with the representatives of the
Azerbaijani Diaspora there: “The Azerbaijani Diaspora in
St. Petersburg is generally in a healthy mood. Today I am
confident for the Azerbaijani people living here” [3].
In 1991, after the collapse of Soviet Union and
Azerbaijan’s gaining independence migration of
Azerbaijani people to Russia entered into a new phase in
terms of quality. There is information on the migration of
about one million Azerbaijani people to Russia from 1991
till now. Massive migration of Azerbaijani people to Russia
paved the way for the formation of Azerbaijani Diaspora. At
present, there is information on the fact that in general,
2,5 million Azerbaijani people live in the Russian
Federation. However, not all of them have moved from
Azerbaijan. So, only from Georgia more than 200 thousand
Azerbaijani people migrated to Russia. The vast majority of
Azerbaijani people are engaged in business activity [8,
p. 36].
According to the information given by Gregory
Vashenko, Deputy Director of Russian Institute of
Economic Analysis, profit in the amount of 10–12 milliards
enters into the budget of Russia from the business activities
of Azerbaijani people [6].
Increase in the number of Azerbaijani people in Russia
brought the issue of organization of our compatriots to the
agenda and a number of important steps were taken in this
direction. So, the major institution uniting the Diaspora
organizations operating in Russia, “All–Russian Congress
of Azerbaijanis” (ARCA) was established by the initiative
of our National Leader Heydar Aliyev. On June 22, 2000,
the constituent assembly of All–Russian Congress of
Azerbaijanis was held with the blessing and participation of
our National Leader Heydar Aliyev [13]. The president,
making very extensive and deep meaningful speech in the
event set forth very important tasks for the Azerbaijani
Diaspora and mentioned that it is a very important step to
combine
cultural
societies,
associations,
diverse
organizations of Azerbaijan existing in Russia, regulate and
manage them in an organization with working activity
mechanism. It should be noted that the representatives of 47
Azerbaijani communities from 50 provinces of Russia also
participated in the meeting. Heydar Aliyev gave detailed
information on the problem of Armenia, Azerbaijan
Nagorno–Karabakh in his speech and at the same time,
stressed the importance of the unity of Azerbaijani Diaspora
organizations expressing that Armenian Diaspora gave false
information to world community about this conflict and
make support for themselves in international arena:
Azerbaijanis are peaceful people and Azerbaijanis never
have bad attitudes against other nations and people. Our
tolerance and religious tolerance of our people is in very
high level. We are not guilty that Armenians raised various
conflicts in different variants and finally, in 1988 directly
started an offensive action in order to separate and combine
Nagorno–Karabakh Autonomous Region to them. And the
conflict of Nagorno–Karabakh started from here.
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On March 5, 2001 I session of the ARCA began its work
and the charter of Congress was unanimously adopted.
Laureate of State Prize of Russia, Doctor of Medical
Sciences, Professor, one of the leading specialists of the
country in the field of Oncology, Mammad Aliyev was
elected as the president of the Congress. Vahid Alakbarov,
the president of “Lukoil” that is one of the great oil
companies of Russia, Farman Salmanov, the Hero of
Socialist Labor, who discovered the oil in Tyumen for the
first time, Lieutenant–General Kerim Kerimov, People’s
Artist of the USSR Tahir Salahov, academician Gadriyya
Salimova, People’s Artist of the USSR Muslum
Magomayev and other famous persons were represented in
the management of Congress. The following main
objectives and tasks are given in the charter of Congress
that combines 60 social organizations belonging to
Azerbaijani people and have regional departments in 54
subjects of Federation:
1. Assist in the protection and provision of the rights of
Azerbaijani people coming from Azerbaijan and being the
citizen of the Russian Federation and in their social–cultural
development;
2. Protection and development of cultural heritage,
language and national traditions of Azerbaijani people
living in Russian Federation;
3. Take part in strengthening friendship and interracial
relations between RF and Azerbaijan Republic and holding
national – cultural events of Azerbaijani people,
development of national traditions of Azerbaijani people;
4. Assist in strengthening peace, friendship, trust and
solidarity among nations and development of relations in
national, religious and international organizations;
5. Protection of citizenship, political, economic, social
and cultural rights and freedoms and national ambition of
Azerbaijani people living in the Russian Federation;
6. Assist in establishing, developing and strengthening
relations with international organizations of Azerbaijani
people and Azerbaijani community in the Republic of
Azerbaijan and in other countries and the establishment of
international relations of Congress;
7. Development of cooperation and solidarity with other
national associations and community organizations acting in
the territory of RF.
One of the important achievements of Congress was the
establishment of coordination centers of regional
organizations of ARCA as a part of federal authorities of
Russian Federation. The main aim in the establishment of
centers is to increase the efficiency of the activity of
congress in the regions of Russia. Centers will assist in
improving the activity of regional organizations of congress
in the consolidation of our compatriots and improve the
cooperative activity of government authorities of regions
with social organizations in the solution of their problems.
The communities and associations of Azerbaijan
becoming a healthy and active social force serving to
strengthening the economic, political and cultural potential
of country where they operate, deepening of integration into
the public life of country, at the same time, adoption of
cultural value of this country by protecting national identity,
native language and culture gives its contribution to
strengthening cooperation ties between our nations.
The newspaper of ARCA entitled “Congress of
Azerbaijan” is published and congress also cooperates with
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“Inter – Azerbaijan” National TV and Radio Company
operating in Moscow. Through these mass media means
ARCA highlight its activity and the realities of Azerbaijan,
true and detailed information related to Azerbaijan is given
in Russian community.
ARCA took significant and important measures in the
field of organization of our compatriots, strengthening their
relations with historical native land and development of
friendship and cooperation relations between Russia and
Azerbaijan during the last period. The last period from the
establishment of ARCA, standing at the position of healthy
state and civic responsibility, is regarded as an important
phase in the history of formation of Azerbaijani Diaspora.
During this period, ARCA protected the interests of
Azerbaijani Diaspora in a high level in all fields of social
life of Russia and became one of the most influential public
institutions of this country.
The recommendations given by our National Leader
Heydar Aliyev in the historical meetings held with our
compatriots were adopted as a program duties by the
Azerbaijani intellectuals living abroad and there were taken
important steps in the field of the formation of a sense of
national identity, promotion of our national culture, and
provision of intense spiritual union of our compatriots
around our independent state. Due to the successful
implementation of those recommendations, the Diaspora
organizations of Azerbaijan actively integrated to the social
and political life of the country where they operate and they
are carrying purposeful works in the direction of
representation of our compatriots in legislative and
executive bodies of these countries. Azerbaijani
businessmen living in foreign countries have already
actively take part in the social and public life.
ARCA tries to establish its activity on the basis of
mutual cooperation with public authorities and social
organizations of the Russian Federation and Azerbaijan
Republic. So, the cooperation relations of Congress with the
Office of the President of the Russian Federation, the
government of Russian Federation, State Duma, ministries,
provinces and regional authorities were established. All–
Russian Azerbaijani Congress, along with being a full
member of intergovernmental Commission of Russia and
Azerbaijan on the economic cooperation, is also represented
in National Parliament (Milli Majlis) of Azerbaijan
Republic and the Inter–Parliamentary Commission of
Federal Assembly of State Duma of Russian Federation. On
February 11, 2003, the State Duma Committee on National
Issues and ARCA Interregional Relations of the Moscow
Mayor’s Office and the National Policy Committee signed
analogical agreement.
Regional offices of All–Russian Congress of
Azerbaijanis (ARCA) in Moscow was included in the
composition of International Advisory Board (IAB) under
Moscow government. Vice–Mayor of Moscow Valery
Shantsev, who chaired the next meeting of IAB in the theme
of “Realization of medium–term program of tolerance for
the city in the field of interracial relations is one of the
priority directions of activity of the Moscow government”,
stated that ARCA was included in the composition of IAB
of Moscow Regional Department. He particularly
highlighted the activity of Moscow Department by highly
appreciating the activity of ARCA in Russian society. V.
Shantsev has noted that the department gives a great
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contribution to the cooperation between social organizations
and interaction of Azerbaijani Diaspora with all the
institutions of Moscow [15].
The communities and associations of Azerbaijan
becoming a healthy and active social force serving to
strengthening the economic, political and cultural potential
of country where they operate, deepening of integration into
the public life of country, at the same time, adoption of
cultural value of this country by protecting national identity,
native language and culture gives its contribution to
strengthening cooperation ties between our nations. As we
mentioned, ARCA, established with the participation of our
National Leader Heydar Aliyev, has done much in the field
of organization of our Diaspora in Russia, solution of their
several problems, as well as, attracting Russian investments
to Azerbaijan and also using the potential of Azerbaijani
Diaspora in the economy of Russia. Many of members of
community living here have achieved important successes
and they have a great reputation. There are worldwide
famous scientists, cultural workers, public figures among
them. A part of them, working at the leading positions of
state and government structures, provide a great service in
the formation of Azerbaijani Diaspora and further
expansion of economic and cultural relations between our
countries. Azerbaijani businessmen living in Russia have
already taken an active part in the social and political life. It
is a clear evidence of the election of famous Azerbaijani
businessman, the president of “Northgas” company, leading
non–state–owned gas producer of Russia, Farhad Amirov as
the members of Federation Council of Russian State Duma.
Farhad Amirov is the first Azerbaijani person that who is
represented in Federation Council of Russian State Duma as
an Azerbaijani. All–Russian Congress of Azerbaijanis,
along with being a full member of intergovernmental
Commission of Russia and Azerbaijan on the economic
cooperation, is also represented in National Parliament
(Milli Majlis) of Azerbaijan Republic and the Inter–
Parliamentary Commission of Federal Assembly of State
Duma of Russian Federation. In February, 2003, the State
Duma Committee on National Issues and All–Russian
Congress of Azerbaijanis signed an agreement on
cooperation. Diaspora organizations of Azerbaijan try to
bring the realities of Khojali genocide and Kharabakh issues
to the attention of world and for the punishment of
perpetrators of genocide [14].
At the same time, ARCA has established Human Rights
Center in order to ensure the reliable protection of the civic
rights of our compatriots living in Russia. Establishment of
this center is associated with the realities caused by the
complex processes today taking place in Russia. In XXI
century, international terrorism that threatens the peace and
security in the world has put its tragic traces in the lives of
Russian nations and made an artificial motive for the
establishment of some problems in interracial relationships.
Human Rights Center acting under ARCA implements the
mission of legal awareness in order to ensure the protection
of rights of our compatriots [7, p. 58].
In 2004, there was held round table in the theme of
“There is no place for extremism in multinational Russia”
with the participation of heads of nearly 50 social
organizations, party leaders and diplomats of different
facets in the “President Hotel” in Moscow. In October of
2004, again an event was organized in the theme of
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

“Caucasus – doesn’t mean “terror”” in Moscow and a
number of issues have been clarified. For the first time, the
representatives of right nationalist organizations of Russia
were invited to the event [10].
One of the main problems of our compatriots related to
the application of Law “on the legal status of citizens of
foreign citizens in the Russian Federation” is related to
timely getting migration cards and their registration in
temporary residential areas. Related to this issue, as a result
of negotiations held by Russian Azerbaijanis with the
Representatives of Governments of the Federal National
Cultural Authority, there was made an agreement on the
distribution of migration cards to our compatriots at the
place where they work by the special commission jointly
organized with the Department of Migration Service of the
Russian Federation. All–Russian Congress of Azerbaijanis,
preparing booklet, disseminated it among the members of
society through regional organizations for the purposes of
awareness and enlightenment of our compatriots who
temporarily settled from legal point of view.
ARCA also gives its contribution to the activity
implemented by State Committee for Work with
Azerbaijanis Living Abroad and various Diaspora
organizations in the field of organization of our compatriots
in several countries of the world and establishment of
relations between communities and associations. In 2003,
ARCA was one of the initiatives and organizers of the
establishment of Coordination Council of Azerbaijani
public institutions of CIS countries within the framework of
1st Forum held in Mainz, Germany by the heads of world
Azerbaijanis’ Diaspora organizations. One of founders of
European Azerbaijanis Congress established in Berlin,
Germany in April 2004 and combining 52 Diaspora
organizations operating in Europe just was ARCA [2,
p. 184].
Just as a result of the implementation of this policy of
Heydar Aliyev in the field of the formation of Diaspora
organizations, today 73 regional organizations of All–
Russian Congress of Azerbaijanis successfully operates in
73 subjects of the Russian Federation. By coordinating the
activity of these regional organizations, district councils in
federal offices of Russian Federation were established in
order to regulate the relations between them. At present,
Privolzhsk attracting 14 regional organizations of All–
Russian Congress of Azerbaijanis, Ural district council
combining 5 regional organization, Northern – West district
council consisting of 11 regional organizations, Siberia and
the Far East district councils referring to 16 regional
organizations have been established and they successfully
operate. It should be also noted that All–Russian Congress
of Azerbaijanis is continuing its activity in the direction of
consolidation of Azerbaijani Diaspora organizations
operating in the region. For the purposes of coordination of
the activity of these institutions and consolidation of
solidarity among our compatriots and protection of their
interests, there was established the Coordination Council of
Azerbaijani Diaspora Organizations [1].
President Ilham Aliyev, continuing the policy of Heydar
Aliyev in the field of Diaspora building pays special
attention to this issue. President Ilham ALiyev meets with
our compatriots settled here during his visits to foreign
countries, deals with their problems and carries out
discussions with government representatives related to these
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issues with government representatives. This has a positive
impact to the positions of Azerbaijanis living in those
countries. In general, almost the Diaspora policy
implemented during the times of Heydar Aliyev is today
successfully continued by Ilham Aliyev.
In February 2004, Ilham Aliyev met with Azerbaijani
communities during his visit to Russian Federation and
made a speech on some issues, dealing with the problems of
Azerbaijan and the measures that can be taken by Diaspora
in the solution of these problems, he stated: We have many
problems and there are social problems. First of all, we
think more about the condition of refugees and internally
displaced persons living in a difficult situation in
Azerbaijan. Heydar Aliyev did important works in this
direction. Important steps were taken based on the relevant
decrees for the improvement of the condition of people
from this category.
I am confident that our compatriots living abroad, as
well in Russia will participate in this issue and give their
contributions to these issues. If we will take into
consideration the number of Azerbaijani people living here,
but not being the citizens of Russia, in this case we will see
that they are more. We have a complete understanding, we
are well aware that, the level of bilateral relations between
Russia and Azerbaijan seriously affect to the activity, lives
and welfare of Azerbaijani people living in Russia. Yes, a
part of Azerbaijani people living in Russia are the citizens
of Russian Federation. However, it doesn’t mean that they
may be strange for us. Our nation has its traditions, though
they are far from Native land and not in homeland for a long
time, their love for their homes, native land, native town
and regions always live in their hearts. Therefore, I consider
that the level of bilateral relations is very important for the
successful, peaceful and normal activity of our compatriots
in Russia [15].
On October 19, 2004, there was held II General
Assembly of ARCA. More than 1000 people, as well as,
350 representatives from Moscow and St. Petersburg and 67
regions of Russia participated in the Congress in which the
President of Azerbaijan Republic, Ilham Aliyev and the
President of Russia, Vladimir Putin took part. President V.
Putin’s accepting the invitation of ARCA and participating
in forum was an obvious indication of the reputation of the
organization in Russia on the one hand and on the other
hand, the development of Russian – Azerbaijan relations on
an upward trend. It is not accidental that the head of Russia
has specially noted this point in this speech in the Congress:
“We consider Azerbaijani community as an important factor
of strengthening relations between our states and its
initiatives are in favor of both our political and business
cooperation” [9].
General assembly played an important role in the life of
Congress and marked the beginning of a new stage. New
action plan was developed and here, first of all, the issues
such as representation of our compatriots in the elected
bodies of Russian Federation, its capital, various subjects,
support authorities, parties, people supporting Azerbaijan in
the elections, cooperate with Diaspora organizations of
various nations, regularly make a speech in leading
information means of Russia and inform the public about
the realities of Azerbaijan were among them.
The President of Azerbaijan, Ilham Aliyev considering
the process of organization in the field of Diaspora
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organization in his speech in II session of All – Russia
Azerbaijanis in October, 2004, recommended further
stimulation of the activities of our compatriots in this
direction. He said: “I am very pleased that All–Russian
Congress of Azerbaijanis managed to unite very strong,
authoritative structure – all the regional organizations in a
short time and became a structure that actively work both in
the protection of rights of Azerbaijani people living in
Russia and in strengthening and expanding our bilateral
relations. Congress has very important role in this
direction”. The President of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev
highly appreciated the activity of Congress in his meeting
with ARCA heads and activists and praised the activity in
the field of organization of our compatriots in Russia and
strengthening their relations with historical Native land.
In the II session of All–Russian Congress of
Azerbaijanis, the opinions of the President of Russian
Federation, Vladimir Putin related to Azerbaijani people
living in Russia retains its relevance today. He expressed
the attitude of public administration and people of Russia
towards Azerbaijan as follows: “All people in Russia
sincerely want Azerbaijan to be strong state from stable,
secure and economic point of view. Only independent
countries in terms of economy can form and implement
authoritative, independent and almost, good–neighborliness,
mutual respect and friendship policy which are very
important for Russia. Russia just wants to be neighbor with
such countries. I am confident that we should protect and
develop our valuable achievements as good neighborliness
and cooperation obtained due to great effort and blood
money, we should create every condition for the
representatives of our people and should do our best that
Russian people living in Azerbaijan and Azerbaijani people
living in Russia can feel comfortable themselves. All of
these are very important factors of both present well–being
and future prosperity of our people. Your Congress is a
known and authoritative organization of Azerbaijani
Diaspora. You are engaged in cultural and educational
activities, assist in social adaptation programs and work in
many other fields. And we highly appreciate the
contribution of Azerbaijani Diaspora to all fields of the life
of Russian society”.
Special application was accepted related to a fair
solution of Kharabakh conflict in II Session of All–Russian
Congress of Azerbaijanis. Adoption of such application in
this authoritative event in which senior government and
state representatives participated served to informing
Russian community about the main reasons of conflict.
Azerbaijani Diaspora in Russia actively takes part in the
activity of informing public of this country about the
realities related to the history of our nation. So that on
February 26, 2005, an evening was held which was devoted
to Khojali genocide in Cinema and Concert Complex
“Baku” located on Moscow with the initiative of
Azerbaijani Diaspora. The presentation ceremony of the
book of “Khojali tragedy” held in the evening and there was
demonstrated documentary film about terrible act of terror
committed against peaceful population.
On November 15, 2004 mass rally was held in “Slavic”
avenue near Kremlin, Moscow by the initiative of
“Kharabakh” International Society for Charity. Action was
dedicated to the problems of regulation of Nagorno–
Karabakh conflict by peaceful means and the role of Russia
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in this process, international terrorism and aggressive
separatism issues.
At that time, Russian Azerbaijanis held a round table in
the theme of “the role of Russia in the regulation of
Karabakh conflict” with the initiative and organization of
Federal National Cultural Autonomy in Moscow. The
position of Russia in the solution of Nagorno–Karabakh
conflict, Armenia – Azerbaijan was discussed in the event.
State representatives of Russian Federation and the
representatives of Azerbaijani Diaspora participating in the
event state that Russia supports the increase in the role of
solution of conflict [11].
According to decree dated on August 11, 2004 of the
President of Azerbaijan Republic, Azerbaijani Diaspora, as
well as, ARCA and Federal National Cultural Autonomy of
Azerbaijanis in Russia take active part on the realization of
intergovernmental agreement on holding the Year of
Azerbaijan in Russia and Russian Year in Azerbaijan within
the framework of special action plan developed related to
holding the Year of Azerbaijan Republic in Russian
Federation in 2005.
In 2005, new society was founded that combined
Azerbaijani women around it under the Moscow regional
organization of All–Russian Congress of Azerbaijanis. The
main aim in the establishment of this organization was to
achieve in the consolidation of Azerbaijani women living in
Russia and ensure their active participation in the social –
political life. In future, it is planned to establish the same
type society under All–Russian Congress of Azerbaijanis
[5].
Diaspora organizations of Azerbaijanis became an
integral part of civil society of Russia. Promotion of the
history and culture of our nation and informing Russian
community about Azerbaijan realities is one of the priority
directions of our Diaspora activity.
Ilham Aliyev confirmed again the known reality in II
session of All–Russian Congress of Azerbaijanis that the
Diaspora has an important role in the regulation of interstate
relations. The role of Azerbaijanis living in Russia is very
important in developing and deepening our bilateral
relations. It is encouraging that they are an integral part of
multiethnic society of Russia and give a worthy contribution
to the development and progress of Russian Federation.
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Алієв Р., Азербайджанський державний педагогічний університет
(Азербайджан, Баку), Rauf_aliyev_83@mail.ru
Напрямки діяльності організацій азербайджанської діаспори в
Росії в галузі захисту політичних інтересів Азербайджанської
Республіки
Сьогодні країни світу широко займаються лобізмом, щоб забезпечити свої
інтереси в будь–якій країні, впливати на політику цієї країни щодо своїх країн.
Роль діаспор в цьому процесі незамінна. Дане питання має величезне значення
для Азербайджану, який володіє великим потенціалом діаспори. Значення
азербайджанської діаспори, її роль і діяльність у захисті політичних інтересів
Азербайджану величезне. Однією з країн, де азербайджанська діаспора
розгорнула широку діяльність, є Російська Федерація. Після розпаду
Радянського Союзу в 1991 р. і придбання Азербайджану незалежності міграція
азербайджанців в Росію вступила в якісно нову фазу. Є відомості про те, що з
1991 р. по теперішній час в Росію емігрувало близько мільйона азербайджанців.
Масовість міграції азербайджанців в Росію створила сприятливий грунт для
створення азербайджанської діаспори. У нас є відомості, що в даний час в
Російській Федерації проживає більше 2,5 млн. азербайджанців. Пропаганда
історії та культури нашого народу, доведення до громадськості Росії істини
про Азербайджан є одним з пріоритетних напрямків діяльності нашої діаспори.
Роль азербайджанців також велика в розвитку і поглибленні наших
двосторонніх відносин. Радісно, що вони є невід’ємною частиною
багатонаціонального російського суспільства, вносять свій внесок у розвиток і
прогрес Російської Федерації.
Ключові слова: солідарність, азербайджанці світу, азербайджанство,
діаспора, лобі.

Алиев Р., Азербайджанский государственный педагогический
университет (Азербайджан, Баку), Rauf_aliyev_83@mail.ru
Направления деятельности организаций азербайджанской
диаспоры в России в области защиты политических интересов
Азербайджанской Республики
Сегодня страны мира широко занимаются лоббизмом, чтобы обеспечить
свои интересы в какой–либо стране, оказывать воздействие на политику этой
страны в отношении своих стран. Роль диаспор в этом процессе незаменима.
Данный вопрос имеет огромное значение для Азербайджана, обладающего
большим потенциалом диаспоры. Значение азербайджанской диаспоры, ее роль
и деятельность в защите политических интересов Азербайджана огромно.
Одной из стран, где азербайджанская диаспора развернула широкую
деятельность, является Российская Федерация. После распада Советского
Союза в 1991 г. и приобретения Азербайджана независимости миграция
азербайджанцев в Россию вступила в качественно новую фазу. Имеются
сведения о том, что с 1991 г. по настоящее время в Россию эмигрировало около
миллиона азербайджанцев. Массовость миграции азербайджанцев в Россию
создала благоприятную почву для создания азербайджанской диаспоры. У нас
имеются сведения, что в настоящее время в Российской Федерации проживает
более 2,5 млн. азербайджанцев. Пропаганда истории и культуры нашего
народа, доведение до общественности России истины об Азербайджане
является одним из приоритетных направлений деятельности нашей диаспоры.
Роль азербайджанцев также велика в развитии и углублении наших
двухсторонних отношений. Радостно, что они являются неотъемлемой
частью многонационального российского общества, вносят свой вклад в
развитие и прогресс Российской Федерации.
Ключевые слова: солидарность, азербайджанцы мира, азербайджанство,
диаспора, лобби.
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РОЗВИТОК І КОНСОЛІДАЦІЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ
КІНЦЯ 80–Х ПОЧАТКУ 90–Х РР. ХХ СТ.
Проаналізовано розвиток громадянського суспільства у Чехословаччині
кінця 80–х початку 90–х рр. ХХ ст. Метою статті визначено дослідження
консолідації громадянського суспільства у Чехословаччині. Показано,
щоЧехословаччина у 1989 р., через піднесення революційної боротьби, позбулася
тоталітарного режиму, розпочала рух до утвердження громадянського
суспільства. Обґрунтовано твердження, що громадянське суспільство є
гарантом дотримання особистих прав громадян.Досліджено, що визначальну
роль в усіх сферах суспільного прогресу відігравала інтелігенція, яка прагнула
долучити свій народ до здобутків світової цивілізації. Така модель
громадянського суспільства має назву “освіченого”. Саме такий тип
громадянського
суспільства
був
сформований
у
Чехословаччині
представниками інтелектуальної еліти на чолі з Вацлавом Гавелом. Розкрито,
що побудова громадянського суспільства стала однією з основних суспільно–
політичних трансформацій, що сприяларозвитку демократії в Чехословаччині.
Ключові слова: громадянське суспільство, Чехословаччина, Вацлав Гавел,
трансформація, реформи, громадська організація, самоврядування.

Побудова
громадянського
суспільства
в
Чехословаччині стала однією з основних суспільно–
політичних
трансформацій
після
“оксамитової
революції”, що вказувало на встановлення та розвиток
демократії. Врахування досвіду формування правової
держави та становлення громадянського суспільства у
посттоталітарних країнах стане цінним дороговказом
для нашої держави, що нині переживає складний етап
свого становлення та боротьби за місце у спільному
європейському домі.
Врахування демократичних здобутків інших держав
допоможе
уникнути
помилок
у
розбудові
громадянського суспільства в Україні, сприятиме
визначенню основних державотворчих пріоритетів та
розробці ефективних механізмів їх втілення у життя.
Метою дослідження є аналіз становлення
громадянського суспільства та його консолідації у
Чехословаччині. Означена тема є малодослідженою,
роботи з цієї проблематики належатьЄ. Задорожнюк,
А. Карасю, В. Пречану, Й. Заградил, Й. Клусаковій.
Громадянське суспільство виникло на певному етапі
розвитку західної цивілізації, воно засновувалося на
приватній власності, ринкових відносинах, ліберально–
конституційному
політичному
ладу.
Основою
громадянського суспільства виступає солідарність
людей, що об’єднуються для вирішення суспільних
проблем, відстоювання і захисту прав та інтересів
громадян [4, с. 281]. Осередками громадянського
суспільства є добровільно організовані громади та
громадські об’єднання, які створюються з метою
відстоювання прав та свобод людини. Громадянське
суспільство характеризується наявністю громад та
асоціацій на загальнодержавному рівні.
Громадянське суспільство має свої інститути. До
них належать такі: громадські організації та громадські
рухи, незалежні засоби масової інформації, громадська
думка,вибори та референдум і, найголовніше, вільні і
незалежні громадяни. Громадянське суспільство надає
можливість індивіду захистити власні інтереси,
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надаючи для цього можливість об’єднуватися в
організації, які є інструментарієм відстоювання цих
інтересів в суспільно–політичному житті. За умов
розвинутого громадянського суспільства громадські
об’єднання самостійно вирішують важливі питання на
рівні місцевого самоврядування. Така діяльність
позбавляє державу від вирішення дрібних проблем і
вивільняє час для важливих державних справ [3, с. 67].
Також громадянське суспільство та його інститути є
гарантом дотримання непорушності особистих прав
громадян, воно підтримує їх перед державою у
відстоюванні своїх інтересів, врегульовує конфлікти та
протести, цим самим оберігає демократію від потрясінь.
Громадянське суспільство створює грунт для
формування та накопичення соціального капіталу,
таких невід’ємних рис особистості та форми взаємодії,
які примножують рівень солідарності в суспільстві,
роблять людей здатними до кооперації і спільних дій [3,
с. 43]. Громадянське суспільство є автономною
одиницею, у справи якої держава втручається лише у
разі порушення закону його учасниками. Таке
суспільство є дорадчою одиницею у державі, яка
працює в інтересах громадян. Воно відстоює приватні і
суспільні
інтереси
людей.
Однак
розвиток
громадянського суспільства залежить від держави, воно
може функціонувати на повну лише за умов розвинутої
демократії та наявності правової держави в якій діє
закон і порядок.
Особливістю
громадянського
суспільства
у
пострадянських країнах Східної Європи є формування
“освіченого громадянського суспільства”, “суспільства–
культури”. Так само як і на Заході, воно виникало
незалежно від держави, однак, на відміну від західного
типу спочатку поширювалось тільки на сферу освіти і
культури. Визначальну роль в усіх сферах суспільного
прогресу відігравала духовно–інтелектуальна еліта –
інтелігенція, яка прагнула “підтягнути” свій народ до
здобутків світової цивілізації. Ця риса видозмінила
модель громадянського суспільства з масового,
закоріненого в народі (grass–roots) на “інтелігентське”,
“освічене” [1, с. 82]. Такий тип громадянського
суспільства був сформований і у Чехословаччині, де
представники інтелектуальної еліти на чолі з Вацлавом
Гавелом, прийшовши до влади, не зробили спроби її
узурпувати та встановити свою диктатуру, а зрозуміли
необхідність
демократизації
суспільства
задля
суспільного блага.
Чехословаччина у 1989 р., завдяки піднесенню
політизованих громадських рухів, що вилилися в
революційну боротьбу, скинула тоталітарний режим та
позбулася радянського впливу. Вона розпочала
боротьбу із залишками комуністичного режиму та рух
до утвердження демократії, де пріоритетним завданням
стало утвердження громадянського суспільства. У
Чехословаччині, як і у багатьох інших соціалістичних
країнах, паростки громадянського суспільства почали
з’являтися у 70–х роках ХХ ст. До таких проявів
відноситься дисидентський рух та Хартія–77. Не
зважаючи на відносно невелику чисельність та
переслідування з боку влади, вони з часом набували
дедалі більшого значення і впливу на масові настрої.
Після 1985 р. зростанню суспільного незадоволення
сприяв зовнішній імпульс перебудови [12, с. 74].
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У Чехословаччині другої половини 1980–х років дії
цих факторів були дуже відчутними. За словами
чеського історика В. Пречана, “…ще весною 1987 р.
існували лише дві постійно діючі громадські ініціативи
– Хартія–77 і Комітет по захисту несправедливо
переслідуваних. А до кінця 1988 р. існувала вже
система незалежних ініціатив, які володіли власною
інформаційною базою і впроваджували свої ідеї у
суспільство з допомогою друкарських самвидавничих
органів, наприклад таких як газета “Лідове новини”, а
також через закордонні радіостанції” [12, с. 438]. Все це
сприяло зростанню суспільно–політичної активності
творчої інтелігенції, а також руху молоді і, насамперед
студентів.
Саме ці ініціативи були доленосними для
становлення демократії та розбудови правової держави
в Чехословаччині. У цей процес активно включилась
прогресивна
інтелігенція
та
дисиденти.
Нове
чехословацьке суспільство створювалося за дієвої
участі громадських осередків, що зароджувалися, однак
саме це суспільство наприкінці 1980–х років не було ні
достатньо розвинутим, а ні структурованим [7, с. 2].
Важливим елементом, що вказує на встановлення
громадянського суспільства у державі є впровадження
місцевого самоврядування. У Чехословаччині на
початку 90–х років минулого сторіччя, як і у ряді
пострадянських країн Центральної Європи, з метою
завершення демократичних перетворень було розпочато
реформу місцевого самоврядування. Після оксамитової
революції у Чехословаччині реформування місцевого
самоврядування стало одним із головних пріоритетів і
протягом року було проведено вибори мерів та
депутатів місцевих рад.
Базова структура місцевого управління була
законодавчо встановлена у 1990 р. та надала і чеським, і
словацьким муніципалітетам широкі повноваження
щодо надання громадських послуг, включаючи охорону
здоров’я та освіту, які залишилися в системі
децентралізованих елементів державної адміністрації.
Регіональні
структури
управління
тоді
не
утворювалися. Розпад Чехословаччини у 1992 р.
неминуче призвів до деякої руйнації. Однак,
Конституція нової Чеської Республіки від 16 грудня
1992 р.
підтвердила,
що
“самоврядування
територіальних самоврядних громад повинно бути
гарантованим”. Тому досить швидко та були
встановлені законодавчі рамки діяльності органів
місцевого самоврядування, включаючи їхні права у
економічній сфері [7, с. 1].
Однією з головних політичних турбот у ранні роки
нової демократичної держави було створення
незалежних
муніципалітетів.
Сильна
протидія
об’єднанню спостерігалася ще у комуністичну еру.
Якщо у 1947 р. було 11 641 місцевих влад, то до 1989 їх
стало лише 4 101. Тоді злиття муніципалітетів
проводилося у багатьох зхідноєвропейських країнах,
але у Чехії цей процес пов’язували із сталіністською
централізацію. Бажання населення відновити місцеву
ідентичність було таким сильним, що кількість
місцевих влад зросла від 1,5 тис. у 1990 р. до 6 тис. у
1994 р. Поступово прийшло осмислення того, що дуже
маленькі ради не спроможні виконувати функції
місцевого самоврядування. Були здійснені кроки до
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об’єднання муніципалітетів, в яких проживає менше 3
тис. осіб, в асоціації, щоб вони змогли ефективно
управляти і надавати послуги громадянам.
Якщо країни Західної Європи відчували вплив
економічного спаду у 80–х роках минулого сторіччя, то
у Центральну і Східну Європу важкі часи прийшли на
початку 90–х років, коли їх слабка економіка зіткнулася
із суворою реальністю ринкової конкуренції. Звичайно,
ця ситуація вплинула і на місцеві влади, великий
дефіцит бюджету примусив уряди скорочувати фінанси
місцевого самоврядування. Інфляція також негативно
впливала на фінансування місцевих урядів [8, с. 3].
Ця проблема була посилена тим, що у
Чехословаччині, як і у більшості країн навколо, вклад
ресурсів власних доходів до місцевих бюджетів
залишався надто малий. Права рад на встановлення
місцевих податків не були прийняті законодавчо.
Незважаючи на це, асоціації місцевих влад у багатьох
країнах зосереджувалися на забезпеченні передачі
справедливої долі національних податків на місцевий
рівень. У Чехословаччині муніципалітети отримували
21% сукупного податку з доходів фізичних осіб та
податку з прибутку підприємств. Розподіл проводиться
на підставі чисельності населення з урахуванням
коефіцієнту приросту населення. Цей метод розподілу
доходів від податків був законодавчо підкріплений і не
залежав від рішень щодо Державного річного бюджету
[2, с. 261]. Таким чином, у короткий період була
створена стабільна система фінансів місцевого
самоврядування.
Автономія і незалежність муніципалітетів дуже
поважалася
та
ретельно
дотримувалася.
В
Чехословаччині децентралізація влади та реформування
державної адміністрації, діяльність та структура яких не
відповідали вимогам стандартів демократії, стали ще
одним підтвердженням створення громадянського
суспільства.
Повноваження
районних
рад
збільшувалися, їм було надано певний спектр прав, зі
спеціальними повноваженнями щодо соціально–
економічного розвитку. У Чехословаччині перехід до
стабільної системи місцевого та регіонального
управління відбувся досить м’яко. Центральна, і
місцева влади зосередилися на основах, створюючи
базові рамки та структуру законодавства і фінансової
системи у відкритому робочому порядку. Союз міст та
муніципалітетів Чехословаччини суттєво допоміг у
цьому процесі. Заснований у 1990 р., він покликаний
бути голосом місцевих влад і брати участь у
переговорному процесі з парламентом та центральним
урядом [5, с. 130]. Створення стабільної системи
місцевого
самоврядування
сприяло
усталенню
демократії у країні та створенню важливих умов для
подальшого забезпечення доступу до європейської
спільноти.
Місцеве самоврядування в Чехословаччині мало
розгалужену
структуру,
воно
складається
з
муніципальних та регіональних влад. До складу
муніципальних рад входили обрані депутати, які
обиралися на чотирирічний період шляхом прямого
голосування. Рада із складу депутатів обирала членів
виконавчого органу – Муніципального комітету. Серед
них мер та заступники мера. Цей виконавчий орган
формував комісії. Мер обирався радою із своїх членів
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на чотири роки. Він очолював Муніципальний комітет,
адміністрацію та представляв раду. Муніципальні ради
займалися такими повноваженнями: муніципальним
бюджетом, місцевим розвитком, муніципальною
поліцією, водопостачанням, сільським господарством,
первинною освітою, житлом, соціальною допомогою та
міським плануванням [7, с. 2].
Регіональні ради складалися з членів, обраних
прямим голосуванням на чотирирічний термін. Цей
представницький орган контролював бюджет та
субсидії, які надавалися муніципалітетам. Він також
виступав
суб’єктом
законодавчої
ініціативи.
Регіональний комітет складався з президента, віце–
президентів та інших членів, які обирались на
чотирирічний термін. Комітет був виконавчим органом
ради регіону, якому допомагало регіональне управління
громадських послуг, яке очолював директор. До
повноважень ради регіону входили: середня освіта,
дороги, соціальна допомога, охорона довкілля,
громадський транспорт, регіональний розвиток і
охорона здоров’я.
Громадське управління в Чехословаччині являло
собою управління питаннями громадських інтересів за
допомогою державних і громадських органів.
Управління певними громадськими справами держава
залишала у власній компетенції та доручала її своїм
виконавчим органам. У інших справах управління
питаннями громадських інтересів доручено органам
самоврядування [7, с. 4]. Первинним осередком
громадського самоврядування виступали населені
пункти.
Органами врядування населеного пункту були:
– міська, селищна або сільська ради – найвищий
орган населеного пункту, що здійснює найважливіші
повноваження у сфері самостійної компетенції
муніципалітету;
– міський, селищний або сільський комітет;
– староста – представник населеного пункту при
зовнішніх контактах та керівник міського, селищного
або сільського управління;
– міське, селищне або сільське управління.
Крайовими органами виступали:
– крайова рада – головний орган краю, який приймає
рішення у питаннях, що належать до самостійної
компетенції краю;
– крайовий комітет – виконавчий орган;
– гетьман – представник краю при зовнішніх
зносинах;
– крайова адміністрація [7, с. 1].
Громадянське суспільство виникло в контексті
історичного поступу західної цивілізації. Воно постало
разом із виникненням інституту громадянства у
Західній Європі, тоді коли людина стала свідомим
носієм громадянських прав і свобод, а також
відповідальною перед суспільством на рівні однакових
для всіх конституційних і публічних вимог [6, с. 111].
Цивілізоване суспільство було важливим чинником
протистояння
владі,
воно
закріплювало
за
громадянином права на приватну власність з метою
здобуття економічної незалежності особи; сприяло
дотриманню вимог правового регулювання відносин;
декларувало народний суверенітет як основу державно–
політичної системи. У такому суспільстві діяв принцип
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відкритості дій влади та публічної звітності її перед
громадою.
Інтерес
до
громадянського
суспільства
в
Чехословаччині знаменував нову, “постмодерну” фазу
розвитку держави. Роздуми про громадянське
суспільство призвели до переконання в тому, що
“соціалістичний проект” соціального устрою є
неправдивим щодо природи людини і себе вичерпав.
Розвиток громадського сектора і громадянських
ініціатив викликає кризу і занепад тоталітарної системи
[9, с. 175].
За останніх 10–15 років у світі написано кілька
десятків тисяч статей і сотні книг про громадянське
суспільство. Це показовий факт великого зацікавлення в
шляхах покращання суспільного життя і на Заході, і на
Сході, але також і факт очевидної проблеми розуміння
самої природи громадянського суспільства. Еволюція
західного типу соціальності пов’язана з громадянським
суспільством у кількох головних значеннях –
здійсненням індивідуальної і суспільної свободи,
поширенням природних засад довіри серед громадян
національної держави та можливостями солідарності і
братерства між вільними людьми [10, с. 149].
Щодо розвитку “органічних” чинників інтеграції
різнорідного населення в консолідовану спільноту, то
до них належить потреба і можливість добровільного
об’єднання людей у групи, організації, клуби, спілки,
асоціації, корпорації, партії тощо, за умов невтручання
державно–урядових інстанцій. Розвиток суспільства у
цьому напрямі призводить до створення широкої
мережі так званих неурядових організацій, дуже
важливими і вагомими серед яких є організації з
неприбутковою активністю [11, с. 97]. Таким чином,
враховуючи
історичні
особливості
розвитку
громадянського суспільства в Західній Європі та
виходячи з сучасних нових завдань, що стоять перед
європейськими народами, а також долучаючи
нетиповий досвід країн Центрально–Східної Європи,
усвідомимо неоднозначність і багатоаспектність такого
явища як “громадянське суспільство”.
Листопадові події, що завершилися поваленням
режиму,
сприяли
глибокому
реформуванню
суспільства. Було здійснено ліквідацію всіх попередніх
політичних, державних і економічних структур,
відновлено законодавчу і виконавчу владу на
федеральному та місцевому рівнях. У червні 1990 р.
були проведені вільні вибори до федеральних зборів, та
вибори в місцеві ради – у листопаді того самого року.
Нововибрані члени уряду взяли під свій контроль
діяльність органів влади. Держава отримала назву
Чеська і Словацька Федеративна Республіка. У цей
період відродилися політичні партії, які проводили
політичну боротьбу на конкурентній основі, їх у 1990 р.
нараховувалося близько 40.Були прийняті законодавчі
акти, які забезпечували дотримання прав і свобод та
зробили
неможливим
неправомірне
втручання
правоохоронних та судових органів у життя громадян.
Також було здійснено гуманізацію карного розшуку,
зокрема відмінено смертну кару. Ліквідації зазнала
народна міліція, що налічувала 120 тис. осіб і була
інструментом насилля в руках КПЧ.
У січні 1991 р. федеральні збори затвердили закон
про основні права і свободи, вони прийняли 170 законів
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і конституційних актів, що стосувалися питань
проведення референдуму, цивільний і кримінальний
кодекси, новий комерційний кодекс, приватизація.
Податки,
трудове
законодавство,
реституція
конфіскованого майна і політична реабілітація.
Реформи проводились і в економічній сфері. Відбувався
перехід до ринкової економіки, плюралізму форм
власності і демонополізації виробництва. Деякі
опоненти Гавела звинувачували його в тому, що він
сприяє впровадженню “неполітичної політики” –
концепції демократії, прибічники якої прагнуть
абсолютно вилучити з політики політичні партії і
замінити їх більш розмитим
“громадянським
суспільством”, яким можна буде легко маніпулювати.
Але незважаючи на критику і невдоволення політичних
конкурентів,
Гавел
залишався
прихильником
громадянського суспільства та сприяв його консолідації
у Чехословаччині, а потім у Чеській Республіці.
Побудова
громадянського
суспільства
в
Чехословаччині стала однією з основних суспільно–
політичних
трансформацій,
що
вказувало
на
встановлення та розвиток демократії. Ключова роль у
цьому процесі належала Вацлаву Гавелу, як основному
ідеологу
концепції
побудови
громадянського
суспільства. Питання консолідації громадянського
суспільства в Чехословаччині, а потім у Чеській
республіці можуть віднайти своє відображення в
подальших
наукових
розвідках
істориків
і
суспільствознавців. Для історичної науки необхідним є
комплексне дослідження та ґрунтовний аналіз всіх
аспектів розбудови громадянського суспільства.
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The development and consolidation of civil society in Czechoslovakia
in the late 1980s and the early 1990s
The development of civil society in Czechoslovakia in the late eighties and the
early nineties have been analysed. The aim of the article is the research of civil
society consolidation in Czechoslovakia. It has been shown that owing to rising of
revolutionary struggle in 1989 Czechoslovakia was saved from totalitarian regime
and began the movement to the confirmation of civil society. It has been substantiated
that civil society is the guarantor of observance of private civil rights. It has been
claimed that the intelligentsia played the determinant part in all spheres of social
progress and aimed to introduce their people to the world civilization progress. Such
a model of civil society is called educated. It is just the model of civil society that was
formed in Czechoslovakia by the representatives of the brainpower led by Vaclav
Havel. It has been considered that formation of civil society became one of the main
social and political transformations which promoted the development of democracy in
Czechoslovakia.
Keywords: civil society, Czechoslovakia, Vaclav Havel, transformation, reform,
civil society organization, self–government.
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Развитие и консолидация гражданского общества в Чехословакии
конца 80–х начала 90–х гг. ХХ в.
Проанализировано развитие гражданского общества в Чехословакии
конца 80–х начала 90–х гг. ХХ в. Целью статьи определено исследования
консолидации гражданского общества в Чехословакии. Показано, что
Чехословакия в 1989 г., через подъем революционной борьбы, избавилась
тоталитарного режима и начала движение к утверждению гражданского
общества. Обоснованно утверждение, что гражданское общество является
гарантом соблюдения личных прав граждан. Доказано, что определяющую роль
во всех сферах общественного прогресса играла интеллигенция, которая
стремилась приобщить свой народ к достижениям мировой цивилизации. Такая
модель гражданского общества имеет называние “просвещенного”. Именно
такой тип гражданского общества был сформирован в Чехословакии
представителями интеллектуальной элиты во главе с Вацлавом Гавелом.
Раскрыто, что построение гражданского общества стало одной из основных
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общественно–политических трансформаций, способствовавших развитию
демократии в Чехословакии.
Ключевые слова: гражданское общество, Чехословакия, Вацлав Гавел,
трансформация, реформы, общественная организация, самоуправление.
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
В 70–80–ГГ. ХХ ВЕКА
Исследуется история развития высшей школы в Азербайджанской ССР. В
статье выбран один из сложных периодов истории культуры
Азербайджанской ССР, 70–80–е годы ХХ века. Начало 70–х годов ХХ века
ознаменовалось новым этапом в развитии высшего образования и расширением
сети высших учебных заведений республики. Важное значение при этом имело
постановление ЦК КП Азербайджана “О мерах по дальнейшему
совершенствованию высшего образования в Азербайджанской ССР” принятое
17 октября 1972 года, в котором ставились конкретные задачи по
дальнейшему расширению и организационном переустройстве вузов.
На основании фактического материала раскрываются основные вопросы
развития образования, создания сети новых вузов и кафедр, связанных с
потребностями экономики, обеспечение вузов абитуриентами, рост сети
высших учебных заведений и подготовка высококвалифицированных кадров.
Ключевые слова: Азербайджанская ССР, вузы, студенты, институт,
специальности, высшие учебные заведения, подготовительные отделения.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Одним
из
величайших
достижений
азербайджанского народа за последние 100 лет явилось
создание развитой и многоотраслевой системы высших
учебных заведений, ставшей реальным воплощением в
жизнь одним из результатов происшедшей в нашей
стране культурной революции. Становление и развитие
высшей школы Азербайджана в 70–80 годах ХХ века
носило интенсивный характер. В 70–80–х годах были
осуществлены конкретные меры, обеспечившие подъем
экономики, расцвет культуры и образование Советского
Азербайджана, уверенно завоевывающих все новые и
новые рубежи.
За эти годы очень много сделано в организационном
переустройстве
вузов,
укреплении
их
квалифицированными
педагогическими
кадрами.
Решающие сдвиги в коренном изменении облика
высшей
школы
республики,
максимального
приближения ее деятельности к требованиям времени,
современного
развития
высшего
образование
произошли в 70–80–е годы. В 70–80–е гг. в республике
были достигнуты важные результаты и в развитии
высшей школы: расширена сеть вузов, факультетов и
кафедр, укреплена их материально–техническая база,
увеличен прием студентов, особенно по новым
направлениям науки и техники, улучшено качество
обучения и воспитания студенчества и т.д.
В 70–80–годах создано пять новых вузов: на базе
филиалов Педагогического института организованы
самостоятельные
педагогические
институты
в
Нахичевани и Ханкенди. В Баку на базе строительного,
архитектурного, транспортного гидромелиоративного
факультетов Политехнического института создан
Инженерно–строительный институт. Азербайджанский
педагогический институт языков им. М. Ф. Ахундова
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реорганизован в два самостоятельных вуза –
Азербайджанский педагогический институт русского
языка и литературы им. М. Ф. Ахундова и
Азербайджанский
педагогический
институт
иностранных языков.
В вузах республики организованы новые факультеты
и
кафедры,
много
современных
проблемных
лабораторий и вычислительные центры в трех высших
учебных заведениях – Институте нефти и химии,
Политехническом институте и Институте народного
хозяйства.
Если
в
1970
г.
в
республике
функционировало 13 высших учебных заведений, в
которых имелось 105 факультетов, 450 кафедр и велась
подготовка по 139 специальностям, то в 1980 г.
насчитывалось 17 высших учебных заведений с
530 кафедрами и 136 факультетами [2, с. 42].
Подготовку специалистов в республике осуществляли
Университет, три технических и шесть педагогический
вузов, два вуза искусства, инженерно–строительный,
сельскохозяйственный,
медицинский
институты,
институты физической культуры, народного хозяйства
и Бакинская высшая партийная школа. Кроме того, в
Сумгаите функционирует филиал Азербайджанского
института нефти и химии. В республике также
функционировали филиалы: Одесского института
инженеров морского флота, Ростовского института
железнодорожного транспорта, Всесоюзного заочного
института пищевой промышленности и Всесоюзного
заочного кооперативного института.
В 70–х годах еще более окрепла и расширилась
материально–техническая база вузов республики. Лишь
за 1971–1975 гг. были введены в действие учебно–
лабораторные здания и сооружения общей полезной
площадью 37,2 тыс. кв. м [1, с. 84].
За эти годы высшие учебные заведения получали
значительное количество новейшего научного и
учебного оборудования: испытательные машины,
приборы, вычислительную технику, технические
средства и средства программированного обучения,
оптико–механические приборы и оптические изделия,
ядерную аппаратуру, полупроводниковые приборы.
Особое внимание уделялось улучшению жилищных
и бытовых условий студентов. За эти годы введены в
действие студенческие общежития общей площадью
135,4 тыс. кв. м. Обшей сложностью построено – 38
жилых корпусов на 12,256 мест [2, с. 43].
Значительно укрепилась, расширилась материально–
техническая база высшей школы республики в эти
годы. Выросли новые учебные корпуса. В эти годы
девятиэтажный
корпус
получили
студенты
гуманитарных факультетов Университета, Инженерно–
строительного института и Педагогического института,
восточного
факультета
Университета.
Реконструировали и расширили учебные корпуса
Политехнического института. Общая площадь высших
учебных заведений Азербайджанской ССР в 1980 г.
составила 591 тыс. кв. м., из них 372,2 тыс. кв. м. –
учебно–лабораторные здания, 219 тыс. кв. м. – здания
общежитий [6, с. 3].
Организация новых учебных заведений, новых
факультетов, кафедр, расширение их учебно–
материальной базы, строительство новых общежития и
т.д. сопровождалось увеличением ассигнований на
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

содержание вузов. Если в 1971 г. на содержание вузов
республики было ассигновано 41,6 млн. руб. то в 1980 г.
эта сумма возросла до 880,2 млн. руб. [4, с. 52].
В результате проведенной работы произошли
большие положительные изменения в жизни высшей
школы
Азербайджана.
Много
сделано
для
упорядочения приема в высшие учебные заведения.
Созданы необходимые условия для приема на учебу
наиболее подготовленной молодежи. Улучшилось
качество подготовки специалистов, расширилось
применение в учебном процессе новых методов и
технических
средств
обучения
вычислительной
техники, новейшего оборудования, усилилась связь
обучения с наукой и производством. За 1971–80 гг.
учебные заведения республики подготовили 165,5 тыс.
специалистов [2, с. 45; 5, с. 37].
ЦК КП Азербайджана и Совета Министров
республики приняли 30 сентября 1969 г. Постановление
“Об организации подготовительных отделений при
высших учебных заведениях республики” [17, с. 138].
Постановлением предусматривалось, что слушателям
подготовительных отделений, зачисленным на обучение
с отрывом от производства, выплачивается стипендия в
размере, установленном для студентов первых курсов
высших учебных заведений.
В 1969–70 учебном году в Университете, Институте
нефти и химии, Медицинском институте и
институте
были
Генджинском
педагогическом
организованы подготовительные отделения. Прием на
подготовительные отделения в 1969–1970 учебном году
осуществлялся отборочной комиссией в составе
заведующих отделениями и другими представителями
общества.
На подготовительные отделения высших учебных
заведений были приняты 287 человек. В 1970–71
учебном году были организованы подготовительные
отделения еще 5–ти вузах республики. Уже в этом
учебном году на девять подготовительных отделений
вузов республики было принято 1288 человек [17,
с. 139]. Слушатели подготовительных отделений имели
возможность заниматься в институтских аудиториях, и
кабинетах, оснащенных всевозможными техническими
средствами обучения, библиотеках.
Задачи по дальнейшему развитию экономики и
культуры, все шире развертывающийся научно–
технической прогресс, проникновение науки во все
сферы производства, культурного строительства и
общественной жизни – все это требовало не только
количественного расширения подготовки специалистов,
но и резкого повышения качества их подготовки.
Серьезные просчеты были допущены в работе по
привлечению девушек к обучению в вузах. Если в
целом по стране в 1970–71 учебном году девушки
составляли 49% от общего числа студентов, то в
Азербайджанской ССР только 37% [12, с. 384].
Высшие учебные заведения республики проделали в
1971–1975 гг. определенную работу по выполнению
задач, поставленных перед ними правительством по
дальнейшему
совершенствованию
высшего
образования, подготовке высококвалифицированных
специалистов для различных отраслей экономики и
культуры. Значительно была расширена подготовка
специалистов в Государственном университете и в ряде
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других вузов. Большие успехи были достигнуты в
развитии
и
улучшении
педагогического,
сельскохозяйственного и медицинского образования. За
девятую пятилетку, при стабильности общего приема,
контингент обучающихся на дневных отделениях
учебных заведений возрос в 1975 г. (против 1970 г.) на
5,9 тысяч человек и составил 53,7% [3, с. 268].
Важную роль в дальнейшем улучшении качества
приема в вузы играли подготовительные отделения.
Если в 1971–72 учебном году в 10–ти высших учебных
заведениях
республики
функционировали
подготовительные отделения, на эти подготовительные
отделения было принято соответственно 1091 человек,
то в 1975–76 учебном году ужу в 13 вузах республики
имелись подготовительные отделения, на которых
обучались 1854 слушателя [2, с. 115].
Росло число женщин поступающих в высшие
учебные заведения. Если в 1971–72 г. численность
женщин, обучающихся в высших учебных заведениях
37,6 тысяч человек, то в 1975–76 г. их численность
достигла 40,7 тысяч [13, с. 87].
В целях повышения уровня знаний студентов
Минвуз, его учебные заведения, другие министерства и
ведомства республики провели ряд мероприятий по
улучшению состава научно–педагогического персонала,
укреплению материально–технической базы учебных
заведений,
обеспечению
их
необходимыми
техническими средствами обучения, учебниками,
учебными пособиями и др.
В 1971–80 гг. в результате изучения потребности
республики в специалистах с высшим образованием,
продолжалось ведение подготовки кадров по ряду
новых важных специальностей: автоматизированные
системы
управления,
прикладная
математика,
полупроводника и диэлектрики, многоканальная
электросвязь, экономика материально–технического
снабжения, лесоинженерное дело и технология
деревообработки, прикладная геодезия, декоративно–
прикладное искусство, черчение и рисование. Была
введена специализация по физической электронике,
картографии, энтомологии и микробиологии.
За эти годы в связи с введением подготовки по
новым специальностям и в целях улучшения
руководства учебным процессом и научной работой, в
вузах республики были организованы 30 новых
факультетов и 62 кафедр, в том числе физики твердого
тела, химии высокомолекулярных соединений, истории
печати, телевидения и радиосистемы и др.
Лишь в 1971–75 гг. отрасли экономики и культуры
республики пополнили 80,1 тысяч новых специалистов
с высшим образованием [11, с. 244]. В подготовке
специалистов с высшим образованием в республике в
70–80–х гг. сложилось следующее соотношение (по
выпуску):
университетские
и
педагогические
специальности – 44,0%, инженерные – 26,2%,
экономические – 9,3%, сельскохозяйственные – 6,0%,
медицинские и физической культуры – 8,9%, искусства
– 2,0% [9, с. 7].
По–прежнему обращалось особое внимание на
подготовку специалистов по профессиям, в которых
республика остро нуждалась. Поэтому в 1985 г. по
сравнению с 1975 выпуск инженеров нефтяников
увеличился на 75%, педагогов – на 34%, строителей–
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гидромелиораторов – в 2,5% раза, юристов – на 75% [8,
с. 4; 17, с. 204]. Ускоренными по сравнению с 1970–
1985 гг. темпами возрастал выпуск специалистов по
энергетическим
специальностям,
инженеров
по
технологии продовольственных товаров, а также по
специальностям разработки месторождений полезных
ископаемых.
В исследуемые годы большое внимание уделялось
подготовке учителей для общеобразовательных школ
республики. В эти годы почти по всем педагогическим
специальностям увеличился выпуск специалистов, в
том числе русского языка и литературы в 1,7 раза,
иностранных языков в 2 раза, математики в 1,8 раза и
т.д. Развитие высшей школы, все стороны ее
деятельности, эффективность работы, создание в вузах
здоровой атмосферы – эти вопросы постоянно
находился
в
центре
внимание
правительства
республики.
Деятельность высшей школы в исследуемые годы
проходила под знаком всемерного повышения качества
теоретической
и
практической
подготовки
специалистов.
Пополнились
новым
научным
содержанием учебные планы и программы, вузы были
лучше обеспечены учебниками и учебными пособиями,
укрепилась их материально–техническая база.
Продолжало расти число специальностей, по
которым готовились специалисты для экономики
республики. Так, если в 1970 г. в вузах Азербайджана
студенты обучались по 138 специальностям, в 1980 г.
уже по 158 специальностям. Количество высших
учебных заведений и увеличение контингента
студентов за период с 1970/71 г. по 1980/81 учебные
годы представлены следующими данными: 13 вузов –
80,2 тысяч студентов, 17 вузов – 107,0 студентов [15,
с. 394].
За эти годы количество поданных заявлений из
расчета на 100 мест по сравнению со среднесоюзным
показателем продолжало расти. В 1967 г. на каждые 100
мест дневного отделения было подано 463 заявления, на
вечернее – 350 и заочное – 317. Среднесоюзный
показатель соответственно составлял 250, 217 и
заявлений. В конкурсных экзаменах в 1980 г.
участвовало 52.0 человек, на дневное отделение высших
учебных заведений республики было зачислено 12825
студентов [3, с. 644].
Из года в год ширится выпуск специалистов. Если в
1970 г. в республике насчитывалось 129,3 тысяч
специалистов с высшим образованием, то в 1975 г. их
было 193 тыс., а в 1980 г. – 259 тыс. За 1970–88 гг.
учебные заведения окончили 235 тыс. специалистов [9,
с. 16].
По мере развития экономики, повышения уровня
жизни населения в Азербайджане росла потребность в
специалистах высокой квалификации в некоторых
областей. Это потребность во многом удовлетворялась
благодаря помощи союзных республик. В конце 60–х
годов получают дальнейшее развитие такие формы
обучения, как перевод на старшие курсы и прием на
подготовительные отделения иногородних высших
учебных
заведении.
Внимание
к
приему
азербайджанских студентов в вузы страны резко
возросло в 70–80–х годах. Наряду с расширением
подготовки специалистов в вузах республики, ЦК КП

116

Азербайджана и правительство республики придавали
важное значение подготовке кадров в ведущих вузах
Союза. Лишь за пять лет их число возросло более чем в
10 раз: с 60 в 1970 году до 603 – в 1975 году [11, с. 138].
В соответствии с возросшей потребностью
значительно расширились география внеконкурсного
приема и перечень специальностей. Если в 1970 году
только 27 вузов семи городов страны готовили для
республики кадры по 38 специальностям, то
последующие годы эти параметры неизменно росли.
Помимо вузов Москвы (43 вуза) и Ленинграда
(25 вузов), активную помощь республике оказывали
высшие учебные заведения других городов РСФСР, а
также Украины, Белоруссии, Узбекистана, Латвии и др.
республик. В них были выделены места по абсолютно
новым для республики специальностям, в том числе
таким, как кибернетика, электрические системы,
физико–химические
методы
исследования
металлургических процессов, электроакустика и
ультразвуковая техника, электроника и автоматика
гидрологии
суши,
экономика
и
организация
электронной
промышленности,
международные
отношения и промышленный транспорт и др.
Большую роботу по подготовке кадров для
Азербайджана проводили вузы Украины. С 1970 по
1978 гг. число вузов, участвующих в этой работе,
увеличилось с 9 до 37, городов – с 3 до 12, а количество
студентов – с 11 до 705. В 1982 г. 146 вузах страны по
244
специальностям
обучалось
3,3
посланца
Азербайджана [5, с. 64].
Такая форма подготовки национальных кадров, как
показала практика, позволяет аккумулировать в
формировании будущих специалистов новейшие
достижения науки и техники, прогрессивные методы
обучения, умение решать все более сложные задачи.
В заключении можно сказать что за 70–80–е годы
ХХ века высшая школа Азербайджана прошла славный
путь. За эти годы в Азербайджане сложилась, окрепла и
расцвела
многоотраслевая
система
высшего
образования с первоклассными учебными заведениями,
располагающими мощной материально–технической
базой, самым современным учебным, лабораторным
оборудованием, высококвалифицированными кадрами
преподавателей, способная решать самые сложные
учебные и научные задачи. За этот период высшая
школа Азербайджана подготовила специалистов для
всех областей государственной, экономической и
культурной
жизни
республики.
Профессорско–
преподавательский состав вузов внес значительный
вклад в развитие различных отраслей науки. История
высшей
школы
республики
убедительно
свидетельствует, что оно являлось крупным центром
формирования кадров интеллигенции, науки и
культуры.
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Розвиток вищої школи в Азербайджанській РСР в 70–80–рр.
ХХ століття
Досліджується історія розвитку вищої школи в Азербайджанській РСР. У
статті вибраний один з найскладніших періодів історії культури
Азербайджанської РСР, 70–80–ті роки ХХ століття. Початок 70–х років
ХХ століття ознаменувався новим етапом у розвитку вищої освіти і
розширенням мережі вищих навчальних закладів республіки. Важливе значення
при цьому мала постанова ЦК КП Азербайджану “Про заходи щодо
подальшого вдосконалення вищої освіти в Азербайджанській РСР” прийняте
17 жовтня 1972 р., в якому ставилися конкретні завдання щодо подальшого
розширення та організаційній перебудові вузів.
На підставі фактичного матеріалу розкриваються основні питання
розвитку освіти, створення мережі нових вузів і кафедр, пов’язаних з
потребами економіки, забезпечення вузів абітурієнтами, зростання мережі
вищих навчальних закладів та підготовка висококваліфікованих кадрів.
Ключові слова: Азербайджанська РСР, вузи, студенти, інститут,
спеціальності, вищі навчальні заклади, підготовчі відділення.
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The development of the higher school in 70–80th years of the XX
century in the Azerbaijan SSR
In the presenting article is been investigation the history of the higher schools in
the Azerbaijan SSR. In the article elect the complex period of the culture history of the
Azerbaijan SSR in the 70–80th years of the XX century. In this affair has played the
special part the Azerbaijan SSR decision accepted on October 17, 1972 “Ceremonies
of the development of the higher education in the right in the Azerbaijan SSR” in this
decision specially have been put the expanding of the net of the higher schools and
reconstruct problems.
Here are investigated problems the devolopment of the higer education on the
basis of factual material, expanding of the new higher school net, creation some of the
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
ПЛЕМЕН НАХИЧЕВАНА ЭПОХИ БРОНЗЫ
Археологические раскопки на территории Нахичеванской Автономной
Республики ввели известные ученые О. Г. Абибуллуев, В. Г. Алиев,
А. К. Алекперов, Г. Асланов, А. Агаев, М. М. Сеидов, А. Джафаров, С. Г. Ашуров
и др. Поселения, обнаруженные и изученные на территории Нахичевана, дают
возможности изучить религиозные взгляды местных людей. При раскопках,
проведенных в I Кюльтепе, II Кюльтепе, Оглангала, Шортепе и т.д. были
обнаружены погребальные памятники. Детальное исследование этих
памятников выявило, что местные люди поклонялись природным явлениям,
солнцу, различным животным, астральным явлениям и т.д. Это нашло свое
отражение в погребальных обрядах, поселениях и в различных предметах
домашнего обихода.
Ключевые слова: Нахчыван, эпоха бронзы, погребальные памятники,
общественная жизнь, религиозные взгляды.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Азербайджанские
земли,
особенно
область
Нахичевана считается одним из первых населенных
земель. Многослойные археологические раскопки,
проведенные в Нахичеванской Автономной Республике,
позволяет нам с уверенностью заявить об этом.
Начиная со второй половины ХХ века, расширение
масштабов археологических раскопок на территории
Азербайджана быстро развивался. Во время этих
археологических раскопок были найдены развалины
почти всех исторических периодов. Исследование этих
памятников позволяет нам обширно и последовательно
изучение древних культур не только в Азербайджане, в
целом, на Южном Кавказе. В результате раскопок
последовательно проведенных 1951 году под
руководством О. Г. Абибуллуева в I Кюльтепе, в 1968–
1987 годах во главе с В. Г. Алиевым в II Кюльтепе были
найдены культуры энеолита, бронзы и раннего
железного периода. Дополнительные археологические
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раскопки на территории Нахичеванской Автономной
Республике ввели А. К. Алекперов в Оглангала и
Шортепе, Г. Асланов, А. Агаев, М. М. Сеидов,
А. Джафаров, С. Г. Ашуров и другие археологи которые
привели к открытию уникальных археологических
памятников с древнейших времен Нахичевана. Тем
самым доказав что, Нахичевань является одним из
древних обитании человека [3, с. 4–5]. Полученный
материал из древних поселений и могильников
позволяет дать некую информацию об общественной
жизни и религиозных взглядах указанного периода.
Памятники, исследованные в Нахичыване помогает
также определить общественные отношение среди
население живущих здесь.
Большинство домов обнаруженных в памятнике
I Культепе, относящейся к эпохе ранней бронзы одна
комнатные с маленькой площадью. Средняя площадь
жилых домов было 25–30 кв. м. Иногда вы встречаются
помещения с большой площадью, но найденные там
семена зерна позволяет нам сказать, что это места
использовали в качестве зернохранилищ [9, с. 270]. В
результате использования новых методов введенных в
сельском хозяйстве и скотоводстве в эпоху средней
бронзы, увеличился производительность труда, что
привело к образованию неравенства среди населения.
Одним из факторов доказывающих существование
неравенства в обществе в средней бронзы, это могилы и
развалины зданий которые были найдены в древних
поселениях. Так как, в строительство, внутренняя
конструкция погребении и найденный инвентарь
значительно отличается от предыдущих своим
богатством. В поселение II Кюльтепе были обнаружены
дома с большой площадью, которые отличались своею
роскошью. Археологи предполагают, что в эти дома
принадлежали главам племен. Одной из характерных
особенностей эпохи средней бронзы эта превращения
ремесленного дела в независимою профессию.
Профессиональные ремесленники стали умелыми
производителями черно–глянцевой, цветной керамики и
ювелирных изделий. Экономические и социальные
изменения, происходящие в указанный период, привело
к увеличению классового неравенство, а также к
формированию крупных племенных общин и
объединению мощных племен против иноземных
нашествий.
В
результате,
начался
процесс
строительства укрепленных сооружений вокруг
населенных пунктов. Перед реальной опасностью люди
покидали свою родину и переселялись в места более
удобные для обороны. Газанчыкала, Огланкала,
Вайхыркала, Чалханкала и др. поселение в Нахичыване
были созданы в результате такой миграции [9, с. 271]. В
эпохи поздней бронзы и раннего железа увеличилась
классовое неравенство. Это особо проявляется в
исследовании погребальных памятников. Резкие
отличия погребальных памятников эпохи поздней
бронзы и раннего железа, найденных в Нахичевани
достаточно, чтобы определить степень классового
неравенства. В Коланы был найден крупномасштабный,
двухкамерный некрополь со сложной структурой. А в
Борсунлу был обнаружен великолепный курган.
Археологи пришли к выводу, что в этом роскошным
кургане с площадью 256 м² был похоронен племенной
вождь [9, с. 273].
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Из вышесказанного следует, что после приобретения
бронзы социальной жизни населения проживавшего в
этих краях произошли изменения, и зарождалось
классовое неравенства. Поселение и погребальные
памятники, обнаруженные и изученные на территории
Нахичевана, дает возможности изучить религиозные
взгляды местных людей. Главным источником для
изучение религиозных убеждений и идеологических
взглядов древних людей являются погребальные
памятники относящиеся данному периоду. Несмотря
археологическим раскопкам проведенных в Нахичеване
в поселениях эпохи ранней бронзы I и II Кюльтепе,
Овчулартепе, I Махта и др. погребальные памятники
были слабо изучены. Захоронение эпохи ранней бронзы
встречаются в кургане Гарабулаг. Однако, следует
отметить, что несмотря на десятки обнаруженных
поселении на территории Нахчывана, эпохи ранней
бронзы не в одном из них (за исключением Махта) не
было найдено некрополя [9, с. 279]. На территории
Нахичывана эпохи средней бронзы были найдены
различные типы захоронения. Например, если в
Чалханкала обнаружены курганы, то в Шахтахты,
Гызылвенг найдены могилы виде каменных ящиков.
Захоронение эпохи поздней бронзы встречаются в
Коланы, Гарабаглар Гарабулаг, Джульфа, Седерек,
Мунджугтепе и др. местах [4, с. 20–21]. Некрополи
эпохи поздней бронзы и раннего железа на территории
Нахичевана это в основном каменные ящики, сверху
посыпанные почвой и камнями. Некоторые из них есть
кромлех. [9, с. 238]. Следует отметить, что почти не
одном из этих погребениях не было обнаружена
человеческие скелеты. В некоторых могилах эпохи
поздней бронзы и раннего железа обнаружены следы
кремации. Среди инвентаря данных погребении
обнаружены глиняные кувшины с отверстиями.
Отверстие эти открывались в процессе захоронения, а
объясняется тем, что древние люди верили в
возвращение дух умерших. Несмотря на разнообразие
погребальных обрядов эпохи поздней бронзы и раннего
железа внутренний инвентарь почти монотонный [4,
с. 22]. Важным источником для получения информации
о религиозных убеждений и духовной жизни древних
людей наскальные рисунки. Гямигая является основным
памятником. Подавляющее большинство изображений
на этом древнем памятнике отражает религиозных
представления и убеждения древних людей.
Н. А. Мусеибли долгое время занимался изучением
памятника Гямигая. Эти наскальные изображения
разнообразные по сюжету и посвящены жизни,
трудовой деятельности и убеждениям древних племен
занимающейся земледелием, скотоводством и охотой.
Религиозные верования древних людей проявлял себя в
нескольких
направлениях.
Среди
них
можно
перечислить первобытные представления о мире,
астральные верования, культ природы, культ животных,
вера в духи предков, и так далее. Большинство из этих
изображений относится к IV–II тысячелетию до н.э.
Основные проявления духовной культуры эпохи ранней
бронзы, были обнаружены в 85 могил найденных в
поселение I Кюльтепе. Богатой внутренней инвентарь
этих захоронении предоставляет ценную информацию о
религиозных верованиях племен эпохи бронзы.
Наскальные рисунки и обряда захоронения дают
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представление о племен, которые жили здесь. Эпохи
ранней бронзы здесь был распространен культ
животных. В поселение II Кюльтепе, а также в
погребальных могилах очень часто встречаются,
фигуры быка. Мы знаем, в религиозных верованиях
древних людей коренится поклонение животным. В
науке это называется “Тотемизм ”. Рисуя изображения
змеи, козла, собаки, овцы, быки, олени, лошади, и так
далее, древние люди пытался привлечь проявить свои
уважения к этим животным. Но они не обожествляли
этих животных, скорее всего, смотрели на них как на
только “помощников”, “спасителей” [11, с. 87].
Поклонение к вышеупомянутым животным была
связана с широкого распространением и развитием
земледелия и животноводства в этих областях. Так как,
обряды и верования связанные с сельским хозяйством и
животноводством играла важную роль в идеологии
людей. Форме ручек выполненные в виде быка на
керамических сосудах Кура–Аразской культуры в эпохи
ранней бронзы связанные с культом быка. Особенно
люди
эпохи
ранней
бронзы
были
близко
заинтересованы с культом быка. В поселениях и
развалинах жилых домов были найдены глиняные
фигурки быков. По мнению ученых, скорее всего, оно
выполняло роль амулета. В входе исследование
погребальных памятников найдены доказательство
первобытные представление связанные с собаками. В
поселение I Кюльтепе было обнаружено даже
захоронение собаки в одной могиле с человеком. Люди,
которые жили на территории Нахичевана, в основном
изображали мелкого рогатого скота. Самые популярные
среди
них
изображения
козла.
Наскальных
изображениях Гемигая часто встречаются изображений
коз. Есть большое количество изображений на
памятнике Гемигая коз. Кроме этого в поселение
I Кюльтепе в могильнике эпохи ранней бронзы рядом с
человеческими останками найдена рога козы [11, с. 89].
Среди изображении памятнике Гямигая вызывает
интерес изображения оленей и лошадей. В некрополе
Шахтахты был найден скелет лошади. Древние
обитатели Нахичивана верили в культ животных,
изображали животных, а также захоронили вместе с
покойными. Все это свидетельствует о доверии в
погребную жизнь. На территории Нахиывана с древних
времен есть церемонии погребения лошади [4, səh 21].
В одной из гробниц относящихся к главе племени был
найден скелет лошади. Среди племен эпохи бронзы
были также астральные верования. Изображения солнце
наскальных памятниках тому доказательство. В эпохи
поздней бронзы люди поклонялись солнцу, который
являлся источником жизни. В этих изображениях
солнце
ест
разнообразия.
Наиболее
спорное
изображения это солнце внутри с крестом.
Исследователи полагают, что в этих изображениях
люди хотели передать Солнце символом небесного огня
[11, с. 79]. Самым схематическим символом среди
изображения Гемигая это символ солнце. Древние люди
верили, что солнце всегда движется. В честь солнца они
проводили праздники. Наряду с солнцем первобытные
люди поклонялись также луне. Среди изображения
Гемигая часто встречаются символы луны. В
верованиях древних людей в мире культ животных и
тотемом всегда занимали важное место. Азербайджан
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

это также показывает себя в классической форме.
Н. А. Мусеибли считает, что древние жители Гемигая
не считали определенных животных своими предками.
Они воспринимали этих животных как жизненно
важными существами для повседневной жизни [11,
с. 87]. Наряду с культом животных у племен эпохи
бронзы Нахичевана существовал еще и культ природы.
Древние люди были зависимы от природных явлениях.
Наводнения, проливные дожди другие природные
явления настолько влияли на жизнь первобытных
людей, что люди относились к этим явления как на
необыкновенное событиям. Например, значение воды
отражено в памятнике Гямигая. Уважительное
отношения к лесу, деревьям открыто отражено в
наскальных изображениях. Кроме того, некоторые
факты обнаруженные в погребальных памятниках, дают
информацию о том что среди племен эпохи бронзы
были приняты коллективной похороны и кремация. В
ходе исследование в поселениях и в погребальных
памятниках обнаруженных во время археологических
раскопок на территории Нахичывана, было выявлено
что местные люди поклонялись природным явлениям,
солнцу, различным животным, астральным явлениям и
т.д. Это нашло свое отражение в погребальных обрядах,
поселениях и в различных предметах домашнего
обихода.
Несмотря
на
многочисленные
археологические раскопки и исследование проведенных
на территории Нахичеванской Автономной Республике,
богатство и разнообразия памятников эпохи бронзы и
далее могут быт предметом исследование для
Азербайджанской Археологии.
Список использованных источников
1. Асланов Г. Азербайджанын тундж теберзин балталары (сон
тундж–илк демир довру). – Бакы, 1982.
2. Ашуров С. Г. Нахчыванын илк тундж доврю керамикасы. –
Бакы, 2002. – 158 с.
3. Ашуров С. Г. Нахчыванда археоложи тедгигатлар (2001–
2002–чи иллер). – Бакы, 2003. – С. 4–38.
4. Ашуров С. Г. Нахчыванын тундж доврю гебир абиделери ве
дефн адети hаггында // Азербайджан археологиясы. – 2004. –
Vol. 6. – Num 1–4. – С. 19–22.
5. Ашуров С. Г. Алимирзаев А. Н. Кюр–Араз медениййети
джемиййетдеринин инзибати идаре едилмесине даир йени
тапынты // Азербайджан археологиясы ве етнографиясы. – Бакы,
2013. – № 1. – С. 34–39.
6. Бахшалиев В. Б. Нахчыван археоложи абиделери. – Бакы :
Елм, 2008. – 304 с.
7. Алиев В. Азербайджанын гедим тарих проблемлеринин
ойренилмесинде Нахчыванын тундж доврю абиделери дейерли
менбедир // “Азербайджан археологияс ве етнография елмлери
мюстегиллик иллеринде” Бейнелхалг елми конфрансын
материаллары. – Бакы, 10–14 ноябрь 2013. – С. 76–77.
8. Джелилов Б. Курганалты сердабелер: Азербайджанда илк
тунс доврю тайфаларынын фергли медениййетлери, дефн
адетлери ве дюня горюшлери // “Азербайджан археологияс ве
етнография елмлери мюстегиллик иллеринде” Бейнелхалг елми
конфрансын материаллары. – Бакы, 10–14 ноябрь 2013. – С. 84–
85.
9. Сейидов А. Г. Нахчыванын илк тундж доврю абиделери ве
онларын доврдешмеси. – Бакы, 2002. – 36 с.
10. Сейидов А. Г. Нахчыван e.ə. VII–II минилликлерде. –
Бакы: Елм, 2003.
11. Мусейибли Н. А. Гемигая. – Бакы: Чашоглу, 2004. – 317 с.
12. Абибуллаев О. А. Энеолит и бронза на территории
Нахичеванской АССР. – Баку, 1982.
13. Ерол Кючюкоглу Нахчиван тарихи (V–XV юзйыллар). –
Ерзурум, 2007.

119

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

References
1. Aslanov G. Azerbajdzhanyn tundzh teberzin baltalary (son
tundzh–ilk demir dovru). – Baky, 1982.
2. Ashurov S. G. Nahchyvanyn ilk tundzh dovrju keramikasy. –
Baky, 2002. – 158 s.
3. Ashurov S. G. Nahchyvanda arheolozhi tedgigatlar (2001–
2002–chi iller). – Baky, 2003. – S. 4–38.
4. Ashurov S. G. Nahchyvanyn tundzh dovrju gebir abideleri ve
defn adeti haggynda // Azerbajdzhan arheologijasy. – 2004. – Vol 6. –
Num 1–4. – S. 19–22.
5. Ashurov S. G. Alimirzaev A. N. Kjur–Araz medenijjeti
dzhemijjetderinin inzibati idare edilmesine dair jeni tapynty
// Azerbajdzhan arheologijasy ve etnografijasy. – Baky, 2013. – № 1. –
S. 34–39.
6. Bahshaliev V. B. Nahchyvan arheolozhi abideleri. – Baky: Elm,
2008. – 304 s.
7. Aliev V. Azerbajdzhanyn gedim tarih problemlerinin
ojrenilmesinde Nahchyvanyn tundzh dovrju abideleri dejerli menbedir
// “Azerbajdzhan arheologijas ve etnografija elmleri mjustegillik
illerinde” Bejnelhalg elmi konfransyn materiallary. – Baky, 10–14
nojabr’ 2013. – S. 76–77.
8. Dzhelilov B. Kurganalty serdabeler: Azerbajdzhanda ilk tuns
dovrju tajfalarynyn fergli medenijjetleri, defn adetleri ve djunja
gorjushleri // “Azerbajdzhan arheologijas ve etnografija elmleri
mjustegillik illerinde” Bejnelhalg elmi konfransyn materiallary. –
Baky, 10–14 nojabr’ 2013. – S. 84–85.
9. Sejidov A. G. Nahchyvanyn ilk tundzh dovrju abideleri ve
onlaryn dovrdeshmesi. – Baky, 2002. – 36 s.
10. Sejidov A. G. Nahchyvan e.ə. VII–II minilliklerde. – Baky:
Elm, 2003.
11. Musejibli N. A. Gemigaja. – Baky: Chashoglu, 2004. – 317 s.
12. Abibullaev O. A. Jeneolit i bronza na territorii Nahichevanskoj
ASSR. – Baku, 1982.
13. Erol Kjuchjukoglu Nahchivan tarihi (V–XV juzjyllar). –
Erzurum, 2007.
Alibekova G., PhD, Institute of Archaeology and Ethnography of ANAS
(Azerbaijan, Nakhichevan), elibeyova.gunel@hotmail.com
Social life and religious beliefs of the Bronze Age tribes Nakhichevan
Archaeological excavations in the territory of the Nakhichevan Autonomous
Republic entered the famous scientists of the O. G. Abibulluev, V. G.Aliev,
A. K. Alekperov, G. Aslanov, A. Agaev, M. M. Seyidov, A. Jafarov, S. G. Ashurov et
al. Settlement observation and study in Nakhichevan gives the opportunity to explore
religious views of local people. During the excavations carried out in Kultepe I,
Kultepe II, Oglangala, Shortepe were found funerary monuments. Dative study of
these monuments has revealed that local people worshiped natural phenomena, the
sun, various animals, astral phenomena and then. d. This is reflected in the funerary
rites, settlements and various household items.
Keyworlds: Nakchivan, bronze age, funeral monuments, social life, religios
beliefs.

Алібекова Г., докторант, Інститут Археології та Етнографії при
НАНА (Азербайджан, Нахічеван), elibeyova.gunel@hotmail.com
Соціальне життя та релігійні погляди племен Нахічевану епохи
Бронзи
Археологічні розкопки на території Нахічеванської Автономної Республіки
ввели відомі вчені О. Г. Абібуллуев, В. Г. Алієв, А. К. Алекперов, Г. Асланов,
А. Агаєв, М. М. Сєїдов, А. Джафаров, С. Г. Ашуров та ін. Поселення виявлені і
вивчені на території Нахічевану дають можливості вивчити релігійні погляди
місцевих людей. При розкопках, проведених в I Кюльтепе, II Кюльтепе,
Оглангала, Шортепе і т.д. були виявлені похоронні пам’ятники. Детальне
дослідження цих пам’яток виявило, що місцеві люди поклонялися природним
явищам, сонцю, різним тваринам, астральним явищам і т.д. Це знайшло своє
відображення в похоронних обрядах, поселеннях і в різних предметах
домашнього вжитку.
Ключові слова: Нахчиван, епоха бронзи, похоронні пам’ятники, суспільне
життя, релігійні погляди.
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ПЛЕМЕНА ХУРРИТЫ В ЛЕТОПИСЯХ И ИХ СЛЕДЫ
В ДРЕВНЕМ НАХЧЫВАНЕ
В статье исследуется клинописные надписи Богазкёя, Хетты, Ахиййавы,
Аккады. Опираясь на тексты и источники, исследуется история хурритов.
Многие исторические факты подтверждают, что хурриты были аборигенным
населением на древней территории Нахчыванской АР- в стране Нахарин. В
статье всесторонне анализируется история хурритов и их политические
влияние на других государств.
Ключевые слова: этноним, хуррит, этноойконим, Херич, Хорадиз, Хуркал.

Неотделимая часть Азербайджана Нахчыванская АР
является древним регионом мировой цивилизации.
Разведочные работы местных и американских,
английских, французских археологов на этой
территории показывают, что оседлая жизнь и городская
культура в регионе возникли еще в VI тысячелетии до
н.э. [10, с. 451-453]. В античных источниках и
летописях древние населения этого края прототюрки
асы, турукки, кутийцы, лулубейцы, нахары, команы,
шубары, турди, в том числе и хурриты. Об этом
упоминается и в сведениях Геродота, Страбона, Квинт
Крутий-Руф, Плутарха, К.Птолемея и др. В этих
сведениях эти прототюрки ещё в VI тысячелетии имели
свои алфавит и поэзии и были цивилизованные народы
в Закавказье [4, с. 192, 238, 515; 8, II 30; 19, с. 254; 34,
ХI, с. 137-138, Х IV, с. 500-572]. В упоминаниях
И.Флавии Нахчыван был колыбелью мировой
цивилизации, Ноев ковчег остановился на этой земле
[15, с. 14)]. Опираясь историческим фактам мы хотим
поговорить и о племени хурритах, об их месте в
летописях, и об их следе в древнем Нахчыванев.
Источники свидетельствует о том, что при
образовании государства Митанни особую роль
сыграли хурриты. У Геродота Митанни в северозападней части Мидии и назван “Матиен”ой [8, I 189;
III 94; VII 72] А территория Нахчыван называлась
“Нахарином” и была могучим краем Митанни в
летописи фараона Тутмоса III в XVI веке до н.э. [4,
с. 314-318, 344-346]. Г.Бругш опираясь этой летописи
пишет: “от Ирджи вплоть до северных окраин земли
Нахарин (Митанни) впали в мятежное состояние. Народ
митанни-менту, т.е. хурриты все вновь объединившиеся
потомки союза гиксосских племён [2, с. 203; 16,
с. 272]. Из летописи Тутмоса III мы читаем: “Сняты
головы азиатов... Митанни (хурриты) трепещет от
ужаса” [36, с. 179].
Эти факты сообщает, что в Митанне хурриты
ведущие силы в союзе с гиксосами (Гёк Асы-Небесные
Асы), а страна Нахарин провинция этого государства. А
в источниках с именем племена Ас весь Кавказ
назывался – “Передней Азией”, территорию Турции
“Малой Азией” и земли Средней Азии. А прототюрки
асы, турукки, нахары, кутийцы, лулубейцы, турди, шу,
субарцы, в едином союзе именовались азиатами-асами.
Все эти племена сыграли большую роль в этногенезе
азербайджанцев, в том числе и нахчыванцев. Об этих
племенах сообщается в книгах Страбона, и Плутарха.
Страбон считает хурритов митанцами и говорит, что
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страна Матиан и озеро Урмия именовались этим
именем как Мантианой [34, VII, 16, 1, 3, 4; Х, 11, 1]. По
источникам к территориям Митанни входили
Приурмийский регион, страна Нахаран (Нахчыван),
долины Аракса с этими племенами а страна Нахаран
был центром при этих исторических процессах [4,
с. 137; 8, I 189; III 94; VII 72]. В некоторых
исследованиях территория Хуписна, Туванува, Ненасса,
Лусна тоже были под влиянием хурритов и сюда не
проникал царь Хетты Лабарна [7, с. 71].
Надо отметить, что и о языке хурритов разные
мнения. Ряд ученые Европы и бывший СССР, не
опираясь историческим фактам, язык хурритов и
древние народы Приурмийского региона, Малой Азии
считали “ираноязычными”. Р.Фрайа пишет что, трудно
определить языки на территории Манна [37, с. 96-97], а
А.Каменхубер, хурритский язык считает ираноязычным
[5, с. 26]. Эта версия встречается в исследованиях
И. Маркварта,
Э. Херцфельда,
Г. Хюзинга,
Р. Гиршмана, Ю. Клапрота и у др. [5, с. 19]. Несмотря
эта версию рождает многие вопросы некоторые ученые
не исследуя античные источники и клинописные
надписи, повторяли их концепцию. Был ли “Иранский
язык” в VI-III тысячелетиях до н.э.? Тогда было ли
государство Мидия и провинция “Парсуа” в его
составе? Конечно, нет. Даже ученым и сегодня
неизвестно, какие этносы того времени носили имя
“ираноязычных”? Как видно эта версия не обоснована
ни историческими фактами, ни языковыми элементами
(-Ф.Р.).
Г. Гейбуллаев опираясь историческим и языковым
фактам, выявил что, хурриты, кутйцы, лулубейцы,
нахары, турукки, субары были аборигенными
населениями Северной Месопотамии, Малой Азии, в
Южном и Северном Азербайджане и говорили на
протоазербайджанском языке. А их язык влиял
урартским, хеттским и др. языкам [5, с. 25-33].
И.М. Дьяконова, В.С. Мартино подтверждая эту версию
в III тысячелетии языки племен хурритов, кутийцев,
лулубейцев и др. считают родственными-древними
протоазербайджанцами и локализуют их на территории
Азербайджане и в Малой Азии [33, с. 23].
Можем сказать что, идея “ираноязычности”
сформировалась после оккупации Азербайджана в 1828
году, по политике России и Ирана. Имена “хуррит”
носит
значение
хур/кур(kur/xur)-“cмелый”
и
“отважный”, kür er- “смелый мужчина” [11, с. 328], а
компонент ит/ат- “страна, родина” [6, с. 53; 32, с. 606,
726]. Эти компоненты сформировали имя этноса
“Страна Хурри”.
И. М. Дьяконов языки Митанны и Мидии относит к
“каспийским и хурритским” – к Иранским
Азербайджанским
языкам. Он, подтверждает, что
“ареал Кюро-Аразской культуры близок и родственен
Хурритской культуре” [12, с. 18, 88, 116]. А
Г.Меликишвили, опираясь на “Аннотированный
словарь урартского языка” И.Мещанинова убежденно
говорит, что хурритский язык был родственным
урартскому языку [22, с. 104-105]. По этой проблеме
интересны и версии М.Хачикяна. Он, относя язык
хурритов к III тысячелетию до н.э. пишет что, от
хурритского языка произошел вавилонский, от
вавилонского Митан Богазкёй, Угаритские языки, а от
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Урартского Ван и Мусасирский-армянский язык [38,
с. 37, 63; 39, c. 137]. Автор, не учтив дату этого
процесса, не опирается ни какие научные факты. А,
исследуя истории армян Г. А. Капанцян пишет, что в
VII-VI веке до н.э. фригийцы вынужденно покинули
Фракию из Балканах, переселились на территории
хеттов и назывались “хаясами”, “сомхети”, а далее,
переселившись на плато Арман, назывались “армянами”
[18, с. 163]. В этом историческом процессе речь идет об
ассимиляции. Когда хурритский язык стал общим
языком более 10 стран, тогда Урарту не было
государством. В Урартских летописях бог Куера, и
географические названия как Этиуни, Куераи, Еаше на
хурритском языке [23, с. 6-7, 115, 175, 427)]. А по
источникам бог Киур является богом кутийцев и
лулубейцев. И. И. Мещанинов около тысяче слов как
terai-“племена”, bia-“вода”, şani-“водяная цистерна”, e“дом”, ərşə-“молодой”, tara-“овраг”, ti-“говори” из
Урартского относит к древнетюркскому языку [24,
s. 15, 52, 210, 263-267, 290], которые и сегодня
употребляются в тюркских языках.
В летописи царя Аргишти I сообщается: “...дошел я
до страны Биа…до страны Хушани. Вот какую дань
царю Аргищти преподнес: 41 мину чистого золота,
37 мин серебра …десять тысяч мин меди” [слова
жирные выбраны нами -Ф.Р. 40, с. 11; 23, с. 247-248].
Если следит текста здесь слово min переведено дважды
“тысяч-мин”. Название Урарту в летописи “страна
Биа/Биана”-“sular ölkəsi” “страна воды” и все имени на
древнетюркском языке. Сегодня у озера Урмии река
Биа, в Алтае и в Татарстане реки Буя, Бия и Муя, у
болгарских тюрков две реки Бая и т.д. [20, c. 24-25, 69,
98] имеет значение “вода”. А на этих территориях
племена хурри, субар, кути, турукки и др. были
оборигенные населения. Естественно фригийцы
“армяне” до Алтая ещё не дошли. Как видно, эта версия
не подтверждается историческими фактами.
Г.Г. Вильхельм пишет, что хурриты были
аборигенным населением на территории Кавказа,
Ближнего Востока, вокруг озера Урмии, в долине
Аракса, Малой Азии, и ещё распространились на
территории Сурии, Филистин, и в Северней
Месопотамии. Они были на исторической арене в
IV тысячелетии до н.э. Исследуя мифологические
схемы песни “Улуккум” хурритов, автор их главного
бога Алал сравнивает с шумерским богом Анну. Говоря
о боге Бури и города Хурра, автор их культуру
связывает с Восточно-Западной культурой Среднего
моря [3, с. 23, 27, 29, 37]. Эти факты подтверждают, что
лулубейцы,
хурриты,
шумеры
по
своему
происхождению и поверьями были одинаковыми.
Ценные научные сообщения выявлены из
клинописных текстах обнаруженные из Богазкейского
архива недалеко от Анкары. Ученые их относят к
древнехеттским и аккадским языкам. Здесь сообщается,
что в истории хеттов видное место занимают их
контакты с хурритами и они крупные этнические
группы на территории Передней Азии в IVIII тысячелетиях до н.э. Г. Г. Георгадзе пишет, что
данные о хурритах из этих текстов можно почерпнуть в
основном VII слоя Алалаха [7, с. 71]. Учитывая
значение этих текстов, мы хотим сопоставить
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некоторые предложения со словами древнетюркских
словарей, и топонимы с общетюркскими топонимами.
Из текста выявлены 32 географические названия как
Тукриша, Уркеша, Навара, Карахар, Уршума, Алалах,
Халпа, Кусар, Хуррум, Салахсу, Ханти, Анал и т.д. Эти
топонимы и территории ученые отнесили к хурритам. А
в топонимах -a, -uma окончания именительного падежа
Ассурского языка (-Ф.Р.).
В
обшетюркских
топонимических
системах
Иреванского ханства, Азербайджана, Турции, Средней
Азии, Алтая, Сибири и т.д. около пятсоть ойконимов с
корнями этих топонимов. В летописях Тукриша
(Tukrişf, Turkişa) встречается на общетюркском ареле
как Туркут, Туркан, Туркеди, Турки, Туркели в сотни
названиях [20, s. 26, 37, 54-55, 74- 75], Уркаш (Urkaş,
Urşuma) - в эпосе Билгамыса Урук, Уркал, Урум и тд.
[41, с. 8, 61], а на общетюркских топонимах как Уркаш,
Уршу, Урку, Уруш, Урал, Урман и т.д. [20, с. 30-33, 42,
54, 57, 73, 313]. Хурама, Хурсам, Хуррум (Hurama,
Xursam, Xurrum) на общетюркском ареле в топонимах
Хорсунлу, Хурасан, Хурза, Хурс, Хирик, Хурай, т.д.
[20, с. 28, 31, 33, 42, 48, 54, 57, 73, 313], Кусар, Кассар,
Хащум (Kusar, Kassar, Xaşşum), на общетюркском
ареле в топонимах Кусар, Касари, Касгален, Касил,
Кастура. В текстах Навара (Navara), Нинева, Ненасс,
Кархар (Karaxar), Азухинума (Azuxinuma), Бурундум
(Burundum) на общетюркском ареле Навари, Наварин,
Ненсик, Нен, Каркар, Карахар, Азахнам, Азыкнам,
Бурундай, Бурунди и т.д. [20, с. 40-59, 69, 229, 279, 295].
Теперь обратимся к царским именам у хурритов. В
текстах Шаду, Шарри, Шара Ел, Абба Ел (Şadu,
Şarri, Şarra El, Abba El), у касситах ШагарактиШуриаш, Шарсин [13, с. 130-131], у гёктюрков Апа
таркан, Ел Инанчы, Ел Тоган, Улун Шад, Кур Шад, и
т.д. [30, с. 383-386]. Потом у хурритов цари Киклип,
Атал, Тиш Атал, Атал шенни (Kiklip Atal, Tiş Atal,
Atal şenni), у кутийцев, лулубейцев, касситов,
маннейцев, мидийцев цари Ата, Уллусуни, Етил,
Атилла, Едали, Аталай, Мусасин, у хурритов
Параттарна, Парстатар, Артатама, Арташумара, у
вышеуказанных тюрков Партаген, Парсин, Паралат,
Татар, Артаг, Артасир, и т.д. [8, I, 101; IV, 6].
В этих именах слова ар-мужчина, на-отдал,
мат/бат-родина,
ус-разум,
урум/ирим-признак,
тар/тёр-племена, шад-“царь”, ел-“родина”, апа-“мать
богиня”, а у скифов “богиня земли” и т.д.
прототюркские языковые элементы дописьменного
периода [25, с. 75-77; 28, s. 666]. Здесь многие царские
имена носят названия тюркских племен Шу как
Шушарры, Шусин, Шуша- город на нынешней
территории Азербайджана, и на нижнем притоке
Даджла в Месопотамии [4, с. 216, 640], у хурритов имя
Пиллий у лулубейцев, кутийцев и турукки как Пили,
Пилий, Пиличай и т.д. [17, с. 70]. Следует отметить, что
все это не случайное совпадение, а результат
общеязычности этих племен. Мы хотим прибавить
сюда и переводы некоторых строчек из текстов
летописей.
LUGAL.HI.A ša LUGAL ERÍN.HI.A HURRİ. Это
предложение переведено как “цари царя войска Хурри”,
а LUGAL ERÍN.MEŠ HUR-RI BA-ÚŠ было переведено
как “царь войска Хурри скончался” [7, с. 71-168]. В
первом предложении слова LUGAL-“царь” и HI.A ša-
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“войска” повторяются дважды, слово HURRÜ-название
хурри, ERÍN-“воин”, HI.A-“разрушай” вообще нет в
переводе. Теперь сравним значения каждых слов с
древнетюркскими словами.
LUGAL-Lugan-“бог земли”, т.е. “царь” [11, s. 334],
KAL-“предок” (сегодня у тюрках агсагкал-“предок”,
“пожилой” [32, с. 347], ERIN/EREN-“воин”, “богатырь”
[11, с. 176; 31, с. 317], в слове BA-ÚŠ BA/Bİ в тюркских
словарях и в словарях Э.Севортяна, В.Радлова “род”,
“бек”, “корень”, а ÚŠ-“разум”, “одаренный” [11, с. 86;
32, с. 11, 85-88]. Эти компоненты как ba:ş, pi:eş на
тюркском и шумерском языках “головар” и “сын” [28,
с. 11, 87-88], а слова MEŠ-“скончаться”, “мертвец” и т.д.
[11, с. 346]. Слова HI.A./HIAL-“разоряй”, “разрушай”,
“пленение” у древних тюрках и шумерах [11, с. 200].
Учитывая все значения этих слов LUGAL.HI.A ša
LUGAL ERÍN.HI.A HURRİ переводится так. “Бог земли,
одаренный царь хурритских воинов,
разрушал и
пленил”
на
тюрко-азербайджанском
языке
повествовательное и полное, а “цари царя войска
Хурри” на русском языке не полное.
Теперь сопоставим второе предложение LUGAL
ERÍN.MEŠ HUR-RI BA-ÚŠ. На русском языке оно
звучит как “царь войска Хурри скончался”, а на тюркоазербайджанском языке “Бог земли, главарь хурритских
воинов - ЦАРЬ скончался”. В обоих вариантах
предложение повествовательное, но на прототюркском
языке все слова употреблены в предложении.
По этому направлению мы хотим сопоставить и
несколько строчек из клинописных надписей ахиййавы
хеттов в переводе Л.А.Гиндина. TUR-an-na-aš-mu LÚ
KAR.TAP.PU A.NAGIŠGI GIR//GAM-an ti-iš-ki-iz-zi
ta-uha-ka-la-uha
A.NA.ŠES.KAiha-aš-kán
A.NAI
GIŠ
(A.NA GlGIR? //GAM-an ti-iš-ki-it... Предложение в
переводе “с юности (со мной) в качестве начальника
царской конюшни (?) он на колесницу как обычно
ступает вместе с твоим братом-с Тавакалавасом, как
обычно ступал” [9, c. 28]. Как видно предложения не
понятно и не полно.
Мы приводим их, опираясь древнетюркским
словарям. TUR-an-имя общетюркского мира-Туран, LÚ“царь”, KAR-“милый”, “любимый”, TAPPU-“услуга”,
ANA-богиня тюрков, GIGIR-“уходит”, KA-“сын” и
“славный”, AKA-“брат”, KÁN-“каган”, “хан”, GAM“гам”, “шаман”, Tİ-İŠ-Kİ-İT... “ташытан-араба”колесница [1, с. 13-18; 11, с. 27, 413, 535; 14, с. 13; 21,
с. 583; 32, с. 607].
Если отследить значение этих слов, то получается
“Милый царь страны богини Ану Туран, со своим
славным братом, с шаманом уходил на колеснице”. Как
видно это полное, повествовательные сложное
предложение не может быть простым совпадением.
Конкретно можно сказать, что тексты на хурритском,
т.е. на прототюркском-протоазербайджанском языке.
Следы хурритов встречается с этими языковыми
элементами и в Нахчыванских ойконимах (-Ф.Р.).
Хурмешин (Huremeşin). В ойкониме хур название
хурритов, а мишин в древнетюркском и уйгурском
языках “главный хан” [11, с. 346 ; 29, с. 21-54].
Значение ойконима “Смелый главный хан Хурри”.
Ойконим Хурандуз (Hurenduz) с древнетюркским
суффиксом ан-принадлежность, туз-“все” и с именом
“Хур” означает “Все принадлежит хуррам-отважным”
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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[11, с. 583]. Ойконим Хуревадик (Hurevadik)
с
названием этноса Хурри и со словами ват/бат-“родина,
юрт”, ик/ук-“наследник, сын” означает “Родина сына
хурри” [8, IV 80; 10, c. 94]. В ойкониме Хурни (Xorni)
древнетюркские ни- “отдал, подарил”, нив-“герой,
богатырь” объясняет слово “Богатырь хурри” [11,
с. 359; 27, с. 27; 35, с. 166]. Ойконим Херарис (Herarus)
Хер+ар+ис сформирован подобно названиям тюркских
племен Суб+ар, Хаз+ар, Булг+ар и т.д. с помощью
древнетюркского компонента ар-“мужчина” и ис-“ум”,
“разум” в значении “Умный богатырь хурри” [6, с. 306;
11, с. 616; 31, с. 317; 20, с. 288]. Следует отметить, что в
Нахчыване мы встречаем ещё 43 ойконимов с именами
Хурри как Херик, Хирик, Хартаз, Хурил, Хуридур,
Хуртан, Хуркас, Хуртуз и т.д. Их сформировали
прототюркские языковые элементы как ук/ик“наследник”, aka-“брат”, erеn-“воин”, тур-“лагерь”,
тан-“равнина”, туз-“все”, бори-“волк”, кара-“черный”,
касс/кес- “быстрый”, ус/ис “ум”, “разум” и др. [11,
с. 118, 302; 13, с. 89-90; 27, с. 16; 32, с. 306, 288]. Все
эти древние слова встречаются в ономастических
системах летописей Богазкёя, аххиявы и т.д.
Обобщая сообщение древних авторов, летописей,
этимологии ойконимов исследовании ученых, в
результате можем сказать, что слова LÚ, KAR, TAPPU,
TUR-an, ANA, GIGIR, KA, AKA, KÁN, GAM, Tİ-İŠ-KİİT и имени богинь, царей, и географические названия в
летописей,
повторяются
и
в
Нахчыванских
в
словарях,
относятся
к
этноойконимах
и
прототюркским- Хурритским языкам, а не Хеттским. А
языковые
элементы
дописьменного
периода,
выявленными из лингвистического анализа относится к
прототюркским языкам Хурри. Они в союзе с
прототюрками асы, турукки, кутийцы, лулубейцы,
нахары, команы, шу, турди и т.д были аборигенными
населениями на земле древнего Нахчывана.
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Племена хурриты в літописах і їх сліди в древньому Нахчывані
У статті досліджується клинописні написи Богазкея, Хетти, Ахиййавы,
Аккады. Спираючись на тексти і джерела досліджується історія хурритов.
Багато історичних фактів підтверджують, що хурриты були аборигенним
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населенням на древній території Нахчыванской АР- в країні Нахарин. У статті
усебічно аналізується історія хурритов і їх політичні вплив на інших держав.
Ключові слова: етнонім, хуррит, этноойконим, Херич, Хорадиз, Хуркал.
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Branch of Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan,
Nakhchivan), firudinrzayev@gmail.com
Hurri tribes in ancient written monuments and their tracks in ancient
nakhchivan
In the article investigated cuneiform inscriptions of Bogazkoy, Hett, Accad,
Akhiava. Leaning against texts and sources, history of Hurrit is investigated. Many
historical facts confirm that Hurrit were an aboriginal population on ancient territory
of Нахчыванской АР- in a country Нахарин. In the article history of Hurrit is allround analysed and their political influence on other states.
Keywords: ethnonym, hurrit, ethnooyconym, Herich, Horadiz, Hurcal.Summary
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ТЕХНОЛОГИЯ RFID И ИНФОРМАЦИОННО–ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ В БИБЛИОТЕКАХ ТАБРИЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ)
Анализируются проблемы исследования информационно–поисковой
системы и технологии RFID в Центральной библиотеке Университета
Тебриза. Кроме того, изучается общая характеристика “RFID” технологии в
библиотечном программном обеспечении “Pars Azarakhsh”.
Ключевые слова: технология RFID, радиочастотная идентификация,
информационно–поисковые системы, Центральная библиотека Табризского
Университета.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Компьютеризация
библиотечных
процессов
способствует
контролирование
“циркуляция
литературы”, своевременное возвращение книг в фонд
библиотеки,
и
таким
образом
обеспечивает
эффективное
использование
ресурсов.
В
компьютеризированных
библиотеках
Табризского
Университета, с помощью программного обеспечение
“Парс
Азарахш”
проводится
автоматическое
анализирование
читательских
просьб
и
в
комплектовании библиотечного фонда результат
анализа максимально учитывается. Кроме того, в
результате оперативных электронных связей с
учреждениями по продаже книг, с организациями по
распространению периодических изданий, с научно–
исследовательскими информационными институтами
обеспечивается
комплектование
фонда
соответствующее
спросам
читателей
разными
назначениями.
В настоящее время, информационные базы всех
Автоматизированных Библиотечно–Информационных
Систем (АБИС) в мире создаются на основе
коммуникативных формат с целю выполнение
международного
обмена
библиографической
информации. Нынче, большинство автоматизированных
библиотечно–информационных систем, используемых в
библиотеках разного уровня, основываются именно на
формат
MARC–Machine–Readable
Catalogue
or
Cataloguing
(машиночитаемый
каталог
или
каталогизация) или этот формат приспосабливается к
действию системы. Формат MARC даёт возможность
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библиотекам
использующие
разные
автоматизированные
библиотечно–информационные
системы надёжно передавать свои библиографические
данные из одного система в другую. Основная функция
формата является кодирование элементов данных [4].
Во втором направлении были созданы электронные
каталоги. Электронный каталог является “зеркалом
библиотечного фонда”. С помощью электронного
каталога выполняется оперативное информационное
обслуживание читателям и управление библиотечного
фонда с расстоянии. Электронный каталог библиотеки
размещенный в Интернете даёт возможность читателям
ознакомиться с фондом библиотеки с любой точки
мира, проводить поиск литературы с помощью
многоаспектных
поисковых
средств,
запросить
найденных книг на онлайновом режиме и при наличии
электронных копий ресурсов иметь доступ к ним. В
отличие от традиционного каталога, электронный
каталог даёт читателю больше информации об искомой
литературе – информацию о количество копий данной
книги, количество “свободных” к использовании
наличных копий, состояние отсутствующих копий в
фонде библиотеки на данный момент, у кого они
имеются и когда будут возвращены и т.д.
Электронный каталог обеспечивает более надёжную
защиту базы библиографической информации и делает
его повреждение со стороны читателей практически
невозможным. Но, к сожалению, в традиционном
каталоге все еще встречаются такие случаи как
обнаружение
отсутствие
карточек
носящих
библиографической информации, их “не читаемость” в
результате многократных использований. С другой
стороны, для обнаружения факта отсутствие карточки в
традиционном каталоге с многотысячными карточками
потребуется определенное время, а иногда это
становится почти невозможным. А электронный
каталог
обеспечивает
межбиблиотечный
обмен
библиографической информации. Для этого требуется
создать базы библиографических данных на основе
международных
машиночитаемых
форматов.
Электронный каталог, также, формирует авторитет
каждой библиотеки. Для обретения высшего авторитета
и рейтинга библиотеки, электронному каталогу
требуется богатая база данных и усовершенствованная
система поиска. Именно этим библиотека может
привлекать и обслуживать читателей с любой страны
мира независимо от географической отдаленностью [4].
Третье направление является организованное
обслуживание обмен электронных документов в
библиотеках. Посредством этого типа обслуживание
запрос читателя выполняется с дальнего расстояния,
обеспечивается межбиблиотечный обмен электронных
документов. Отправка электронных документов
является
платным
видом обслуживания.
При
проведении правильной политики менеджмента и
маркетинга в библиотеках, в результате этого
обслуживание можно дополнительно заработать. Кроме
этого, этот вид обслуживание может частично
предотвратить дефицит комплектование библиотечного
фонда [4]. Центральная библиотека Табризского
Университета подписалась на надёжных электронных
изданий и на базы данных. Таким образом, студенты и
читатели посредством Интернета могут бесплатно
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

использовать э–книги, э–журналы и различные базы
данных.
В
четвертом
направлении
были
созданы
электронные библиотеки. Электронные библиотеки
служат созданию глобальной информационной среды –
основного
показателя
информатизированного
гражданского общества, превращению информации на
товар, созданию и развитию информационного рынка и
рынка знании, улучшению системы и уровня
образовании, повышению профессионального и общего
уровня культуры зв счёт расширение возможностей
систем информационного обмена в национальном и
региональном уровнях.
Электронная библиотека имеет локальных и
отдаленных
распределенных
информационных
ресурсов доступных для общего использование.
Локальные ресурсы включают в себе электронные
копии книг размешенные на фонде библиотеки и
коллекцию электронных документов и издании
приобретенных библиотекой на платной основе или
путём обмена ресурсов, которые накопились на веб и
FTP серверах библиотеки. Отдаленные ресурсы
включают в себе полнотекстовые базы данных на
которых
приобретена
лицензия
и
права
“использование” библиотекой, архивы, а также
“общедоступные” Интернет ресурсы выбранные
библиотекой с гарантией на точность и надёжность.
Другой
существенный
элемент
электронной
библиотеки,
это
иметь
усовершенствованных
поисковых и навигационных средств. Именно за счёт
них читатели используют информационные ресурсы
библиотеки. Электронная библиотека действует на
основе современной веб технологии. Использование
электронной библиотеки очень прост, для этого
требуется у читателя компьютер подключенный к
Интернету и навыки использование www службы
Интернета [4].
Электронные библиотеки, цифровые коллекции,
архивы электронных документов будучи социальным
заказом общества являются социальными системами
которые
накапливают
культурные
наследства
созданные в цифровой форме, обеспечивая защиту
передают их на общественное использование, тесно
присутствуют в прогрессе и развитии общества,
способствуют
повышению
культурного
и
интеллектуального уровня членов общества и всех
людей, привлекая вокруг себя огромное количество
читателей
обслуживают
им
информационными
ресурсами [5].
В 2010–м году цифровая (электронная) библиотека
Табризского Университета начала действовать, и
портал Табризского Университета был учреждён вместе
с порталом 10 факультетов. Таким образом,
посредством Веб версии программного обеспечения
“Парс Азарахш”, появилась возможность для поиска
документов Центральной библиотеки и библиотек
факультетов.
Также,
используя
этой
версии
библиотекари могут при необходимости вносить все
документы и каталоги в память этого программного
обеспечения или могут их стирать.
В конце ХХ века появилось два вида электронного
обслуживания в библиотечном деле. Сначало
использовались штрих–код. Но ныне используется
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Технология RFID (радиочастотная идентификация).
После 1990–х гг. RFID метки стали использоваться в
качестве замены штрих–кодам. RFID оборудование
служит той же цели что и штрих–код и обеспечивает
уникальный идентификатор для каждого объекта.
Развитие библиотек, увеличение библиотечного
фонда, а также преимущества использования новых
технологий вызвало необходимость применять RFID
технологии в библиотеках. Это высшая технология (Hi–
tech) которая отправляет информацию о любом объекте
с помощью радиосигналов и меток на RFID
принимающее оборудование для идентификации
объектов. Кратко говоря, буквы “RF” в аббревиатуре
“RFID” означают “радиосигналы”, а буквы “ID”
“идентификацию”. RFID метки на английском языке
называются “tag”. Каждая метка включает в себя одним
компьютера, чип, антенну и может печататься на бумаге
или в любой гибкой среде. RFID напоминает штрих–код
который читается электромагнитным полем, или
лазерными лучами. RFID является самой последней
технологией по сравнению с штрих–кодами. RFID
метки должны быть видимы для того, чтобы читались;
вместо этого, несмотря на то где она находиться,
например, на обложке книги или на упаковке какого–
нибудь продукта, эта метка является читаемой. Метки,
состоящие из штрих–кода, ограниченного только
номером идентификации носят более сложную
информацию. Чип является частью RFID метки и носит
библиотечно–информационные
байты,
например,
название книги или её пароль.
В
Центральной
Библиотеке
Табризского
Университета система RFID внедряется с сентября
2010–го года. Преимущества использований технологий
RFID в библиотеке указаны ниже:
– Процесс раздачи книг в абонементе существенно
ускорился;
– С одним идеальным портом система управляет и
защищает библиотеку;
– Предупреждает библиотекарей при попытке
унесения документов библиотеки не зарегистрировав
их;
– Система безопасности сдерживает читателей
уносить документы без разрешения;
– Контролирует библиотечный фонд;
– Повышает качество и количество библиотечного
обслуживания читателям.
Система RFID состоит из двух базовых компонентов
– технических средств и программного обеспечения.
Технические средства включают в себя все
электрические оборудования. Все что остается
читателям, это вводить данные и читать. RFID метки
содержат ту информацию, которую при необходимости
можно будет читать с помощью радиосигналов.
Существует много форм меток, но в библиотеках, в
основном, используется форма этикетка (label).
Программное
обеспечение
управляет
и
контролирует RFID читателей. В библиотеках
технология RFID служит трём целям: формирование
фонда, библиотечное обслуживание, безопасность
документов библиотеки [1].
Хорошо известно, что с развитием общества
библиотеки вечно подвергаются фундаментальным
изменениям. На протяжении всего четверть века
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библиотеки подвергались изменениям, перейдя сначала
с традиционной системы карточка каталог к новому
печатному процессу, с печатного процесса методу CD–
ROM, а из метода CD–ROM к веб поисковой системе
способной искать информацию.
Сегодня Центральная Библиотека Табризского
Университета работает не только с физическими
книгами и карточками, но и одновременно используют
современную информационную и коммуникационную
технологию,
повышает
качество
традиционной
деятельности библиотеки, создает информационные
ресурсы, электронного каталога, электронных баз
данных в Интернете, устанавливает связь с читателями
в режиме онлайн. В современных условиях,
библиотечное дело как один из важнейших атрибутов
информатизации общества формируется как сфера
деятельности, которая обновляется, основываясь на все
более усложняющихся современным технологиям.
Развитие каждого человека, группы, коллектива
зависит
от
умения
искать
и
использовать
существующую и необходимую информацию. Это
необходимо для всех людей, начиная с учеников и
кончая ученными, чтобы эффективно устроить свои
каждодневные и будущие деятельности.
Центральная Библиотека Табризского Университета
с 2001–го года стала осуществлять компьютеризацию
библиотечных процессов на основе библиотечного
программного обеспечения компании “Парс Азарахш”.
Компания “Парс Азарахш” была создана в 1988 году с
целью изготовления книжных и не книжных материалов
для библиотек и центров документации страны. В
начале 1990–х гг., начали серьезно заниматься
проектированием этого программного обеспечения, и в
сентябре следующего года начальная версия этого
проекта
была
представлена
под
названием
операционной системы DOS и в форме одного
пользователя. В последние годы, появление на рынке
более мощных компьютеров с операционной системой
WINDOWS вызвало причину для проектирования
нового библиотечного программного обеспечения на
основе операционной системы WINDOWS используя
практику этой компании, связанную с операционной
системой DOS. Таким образом, в 2000–м году для
координирования
сетевой
среды
был
создан
WINDOWSNT.
Используя
мощную
среду
www,
для
распространения базы данных библиотек и центров
документации, в Интернете был создан проект под
названием “WinLib 2000” и его первая версия
осуществилась в середине 2000–го года. В настоящее
время, в большинстве библиотек, в научно–технических
информационных органах, в министерствах и в центрах
культуры внедряют это программное обеспечение. Это
программное
обеспечение
даёт
возможность
обмениваться информацией из надёжных баз данных.
Например, стандарт ISO 2709, стандарт Z 39.5 и т.д.
Одним из методов выпуска этого программного
обеспечения является стандарт ISO 2709. Если в каком–
нибудь учреждения применяется это программное
обеспечение, тогда посредством этого стандарта
становиться возможным передать базы данных этого
учреждение целиком или частично к другому
учреждению. В центрах, где используется программное
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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обеспечение “Парс Азарахш”, применяется стандарт
ISO 2709 для обмена информацией. Таким образом,
время для ввода информации в программное
обеспечение сокращается до минимума. После
распространения сети Интернета в мире, Библиотека
Конгресса США, для распространении информации,
разместила свои электронные каталоги в Интернете на
своем веб–сайте по адресу www.1cweb.1oc.gov/z39.50.
Используя эту сеть можно зайти в сайт, выполнить
библиографический
поиск
любого
документа,
сохранить как HTML файл результат этого поиска, а
потом передать этот же файл в программное
обеспечение библиотеки.
На первом этапе компьютеризации Центральной
Библиотеки Табризского Университета информацию
обо всех документах вводили в компьютер. В этой
Библиотеке используется классификационная система
Библиотеки Конгресса (LC) Америки.
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Технологія RFID та інформаційно–пошукові системи в
бібліотеках Табрізского університету (сучасний стан та
перспективи)
Аналізуються проблеми дослідження інформаційно–пошукової системи і
технології RFID в Центральній бібліотеці Університету Тебріза. Крім того,
вивчається загальна характеристика “RFID” технології у бібліотечному
програмному забезпеченні “Pars Azarakhsh”.
Ключові слова: технологія RFID, радіочастотна ідентифікація,
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The article deals with the learning of the documents connected with oil industry
protected in the History Museum of Azerbaijan. Researched the documents related to
“Nobel Brothers Company”, “Benkendorf and K”, “Company of Taghiyev” and so
on. Museum documents are consist of pictures, and schemes of oil areas
Keywords: Azerbaijan, museum, exhibit, oil, Nobel Brothers Company.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Gathering of materials about a petroleum industry in a
museum creates favorable conditions for their protection
and conservation, and also for their propagation. It is
possible to tell, that all these materials refer to the XIX–
XX–th centuries. The information on extent of demand for
oil outflows from these materials. In the sixties XIX
centuries with growth of manufacture of white oil demand
for a petroleum industry has increased. Russia has shown:
during these periods materials about oil are stored in the
capacity of a source in a museum of history of Azerbaijan.
In January, 1890 the Minister of the State Property about
the lands, peasants at the disposal [5, p.80] has asserted, that
the plot of the ground share confiscated from peasants of
village Binagadi of a city of Baku is stored in the Museum
[1, inv. N194, 16 17]. In the plot new sections for an oil
recovery have been specified. Here delivery of the ground
areas to petro industrialists is presented. In the deed lands
given out by M.Babayev, S.Aliev, A.Juzbashev, S.Shibaev,
A.Mamedov and others are specified brothers Nobel. In
Azerbaijan long year’s oil was extracted by simple way – by
means of a spade and teals by digging of wells. Depth of
these wells was equal to 6–8 miters, and their diameter was
approximately equal to 1 metre. At oil recovery used a
horse. From those times have remained horse, cow, and
buffalo skins. One skin could keep more than 25 pods of oil.
Along the edges of a skin metal links were embroidered,
links have been connected by two metal arches. The skin
filled with oil rose on the top of a horse harness. In a
museum the photo with the description of an oil recovery by
means of horsepower [1, inv. N 84 (1668) 4]. In a photo the
oil recovery by means of the horse who have been tied up
by a rope has been presented. The photo refers to the end of
XIX century.
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In a well lowered a skin or the bucket which has been
preliminary tied up to a horse, then them lifted upwards. In
such a way oil was extracted from a well. In a museum it is
stored twofactal buckets of that period [3, inv. N: et 4347].
Undoubtedly in a petroleum industry also oil was extracted
by means of buckets. In the buckets stored in the capacity of
an exhibit in a museum was located about 20 litres of oil.
Among such collections the manual bucket made from iron
represents special interest [3, inv.N:et 5571]. It has been
affiliated to a link by a metal wire. The oil recovery has
been facilitated by similar way. Its sizes were equal 54 x 25
see.
From 70 years of the XX–th century in works on
digging of wells for an oil recovery used mainly shock rod,
tower installations for use sludgers, the information on
special branches has been specified. In the plot ground areas
Zih, Rusanihave#been specified, containing oil and the
description of oil wells has been specified. [8:5.95] This
plot has been prepared by the employee of the Baku
Property Committee I.Dmitriev in October, 1907. Plot sizes
were equal 69 x 84,3 see In a history museum the plot of a
part of pasturages of a city of Baku, had on territory
Darnaqul and Kishli (1 is stored; inv. N 323 (1754) 3). In
the plot the territory in 96 dessiatina(1 dessiatina= 1
0925)is specified.
And the cross–hatched part in 1780 sq. km has been
provided for oil manufacture. This plot has been made for
delivery of territories in rent. About founders of the plot it
has not been given out any information. Sizes of the deed 50
x 63,3 see. Both plots have been published in printery.
In 70–years 19 centuries inflow of the foreign capital to
Azerbaijan has begun. In 1874 to Baku there has arrived
Swedish student Nobel. In 1879 in Baku the base of the
factory belonging to brothers Nobel, 3 million having a
fixed capital manat has been laid [2, p.50]. The assemblage
of materials is stored In a museum about the factory
“Brothers Nobel”. The book is stored In a museum
“Brothers Nobel to thepetroindustrial factory)) (1879–1904)
(1, inv. N 290 (1755) 2). In the book it is toldabout factory
activity, about acquisition of lands, rich with oil deposits,
about an oil recovery. In product the information on factory
activity “Brothers Nobel” in Russia, about a field of
activity, about their arrival to Baku is given out. The book
consists of 154 pages. Here in 1879–1904 there is an
assemblage of the information on history of the Baku
petroleum industry. In product the statistical information, a
photo about Balahani, Surahani, Bibiejbat, etc. territories
occurs. Here at the description of the oil factory belonging
to the factory of brothers Nobel it is underlined, that this
factory consists of 1 building, 28 thousand poods, 28
dividing metal plates, 150 thousand poods 17 mixed
installations, 1.20000 poods 41 barns and the pipeline in
length of 77 thousand foots. In the book at the description of
petrol factory it is noted, that in this factory is available 4
thousand poods a dividing tank, 2 refrigerators, 350 poods 3
dividing installations, 3 thousand 10 thousand poods a barn,
23 10 poods a barn and the pipeline in length of 7 thousand
foots. In product about the general activity of the factory the
detailed information is given out. In the book stored in the
capacity of a rare exhibit, besides all directions the
information on the contribution of the factory of brothers
Nobel in a petroleum industry and dynamics of growth of
petromanufacture is given out. In the table the quantity of
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the oil extracted by brothers Nobel in 1894–1903 has been
specified [7, p. 75]
The factories of brothers Nobel on the unloading
pointsbuilted for conveyance of the oil information and in
the centres of their sale have built barns for such aspects of
fuel, as white oil, oils, etc. fuel aspects (4,inv. N2066). On a
surface of a bronze plate oil wells and the Baku fake are
represented. On bunder also it is possible to see vessels. In
the bottom part tablets are available images Immanuil,
Alfred, Robert, Ludwig Nobel. Sizes tablets – 8,2 x 10,2 see
In a back part the temple pyrolater in Surahani is
represented. And about it the woman with a torch is
represented and to the left of it the child keeping it for the
river with a laurel branch in the arm is represented, the
people squatting on the right are represented. A tablet has
the quadrangular form.
Besides these collections among museum pieces also are
stored silver a tablet, belonging to the factory “Brothers
Nobel” [2, inv. N 713]. On a surface of a silver plate have
been represented Robert and Louis Nobel. Among images
there is a record of “the Society of brothers Nobel”, devoted
to extraction of 1 billion poods of oil in 1879–1906”. In the
bottom part the schematic card representing Apsheron and
Caspian sea is given out. In the left part tablets the vessel
image “Zoroastr”, builted in 1877 in Sweden the factory
“Brothers Nobel” has been given out. This vessel was the
first vessel transporting oil for the first time on Caspian sea.
A tablet has the quadrangular form. Its sizes 7 xlO,2 see In a
back part tablets oil wells are presented. At holes the
woman with a burning torch at an altar, to the left of it – the
caravan of camels which is getting out the Baku tower is
represented. In the right part the temple pyrolater in
Surahani has been represented. On both tablets images
about a petroleum industry have been presented. The
factory of brothers Nobel, making the big profit in a
petroleum industry, also achieved technique development.
In 1878 between the Black cityconpprning|the factory of
brothers Nobel the first pipeline in length 9 km began to acr
[6, p.87]. The factory of brothers Nobel began to
propagandize for the first time steam–engines for digging of
oil wells, at sludging to an oil recovery the electric power
was used. And in Zikh the well with record length 2300 km
has been dug through. Among museum collections the
photo of group of workers and employees is stored in a
workshop of the factory of brothers Nobel [1, inv. N 182
(1598) 2]. Here principles of daily work of workers have
been presented.
The Caucasian deputy on September, 9th, 1900 in
SabunchiBalahani, Binagadi has signed the order about sale
and tenancy of the oil earths [9, p. 62] of the given order on
November, 15th, 1900 these earths should be exposed at
auction. The order of the Caucasian deputy from September,
9th, 1900 is stored in a museum collection [3,inv. N 210
(1640) 2]. In the order the oil earths in Baku in Balahani, in
Bibi–Ejbat, Binagadi and the works held by entity on sale of
the earths rich oil–fields are described. This information
mirrors the works held on sale of the oil earths and plays the
relevant role in learning of history of a petroleum industry.
In a museum as a historical exhibit with the image of a fire
of 3 oil–well flowings in April–May, 1900 the photograph
is stored in Bibiejbat fields of the enterprise “Opulevitch
and Rilsky” [1, inv. N 45 (1100) 2].
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In a photograph the black cloud of a smoke formed as a
result of a fire is represented. During these fires to oil–fields
the strongest loss was caused. The technical equipment was
killed. Parents of oil–fields for liquidation of fires involved
a manpower, tried to extinguish them. Even if it was
possible to extinguish fires, surrounding leases became
unsuitable. But for the account of a manpower after a fire
oil derricks were hot. This information is stored in a
museum, finds the reflex in specification statements in a
collection. In a log “Petroleum nevo” from the October,
31st, 1903, stored in a museum collection, the project of
involvement of Russia in an enterprise petroleum industry
“Standart oil Co” has been published. In the project the idea
about leadership the Baku oil enterprise which are drawing
up 1/3 part of all production of oil in Russia on the
industrial bulk at mediating of 2–3 banks in Petersburg has
been tendered. According to SSBN as a result of breaking
down and an arson of oil–fields in 1905 1994 tubular
derricks have been damaged, and an oil recovery has
compounded 919,4 thousand poods [7, p.45].
After breaking down of oil–fields in Balahani the
number of holes was diminished to 32%, in Bibiejbat– to
40%, in Ramani– to 55%, and in neighborhoods Baku daily
extraction was diminished by 1/3 part – on 2000 million
poods. XX–th century oil–wells are represented in the
History Museum [1, inv. N 88(1757) 11]. Also photographs
of fires are stored in a museum on oil derricks [1, inv. N
396(1902) 59]. In the beginning of 20 centuries oil–well
flowing and oilfields have been represented. In 3rd
document the Baku Military Port (6 has been represented;
inv. N 88 91757) 9) in 4th document the Bibiejbat oil–field
(J is represented; inv. N 88(1757) 6), in 5th document the
oil–well flowing in Balahani (1 is represented; inv. N
173(1583) 3), in 6th document burning oil derricks and
burning fountains (1 have been described; inv., JV 88(1757)
8). By means of these documents besides the specification
statement of Baku of that time we can detect the historical
specification statement of a city. Enterprise materials
“Brothers Nobel” are stored in a museum. On January, 1st,
1913 the pay book N 673, ejected to MamedovGucejnkuli is
stored in a museum (inv. N 202 (1623) 1). In the book the
information on MamedovGusejnkuli and on its wages has
been afforded. In a photograph of the beginning of the XX–
th century fields in Balahani, Sabunchi, Ramani (1 have
been represented; inv. N 269 (1723) 1). In a photograph
wood tubular derricks and oil barns are visible. These
materials play a special role as the historical document.
Each collection stored in the Museum of History of
Azerbaijan, is propagandized and advocated as a historical
value on the basis of museum materials, learning of history
of a petroleum industry, its propagation as the basic
problem Azerbaijan history, is the basic requirement of the
right. Thus, showing museum materials, we open new page
in learning of history of a petroleum industry.
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Документи Музею історії Азербайджану як джерело вивчення
історії нафтової промисловості
Стаття присвячена вивченню документів, пов’язаних з нафтовою
промисловістю.Досліджено документи, пов’язані з “братами Нобель”,
“Бенкендорф і К.”, “Компанія Тагієва” і так далі. Документи складаються з
фотографій, а також схем нафтових районах.
Ключові слова: Азербайджан, музей, виставки, масло, братів Нобель.
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Документы Музея истории Азербайджана как источник изучения
истории нефтяной промышленности
Статья посвящена изучению документов, связанных с нефтяной
промышленностью.Исследованы документы, связанные с “братьеями Нобель”,
“Бенкендорф и К.”, “Компания Тагиева” и т.д.. Документы состоят из
фотографий, а также схем нефтяных районах.
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THE MAUSOLEUM OF IMÂMZÂDE
‘ALI IN SHEKARNÂB, ÂBYEK
Death and absolution are the issues which have always preoccupied people of
almost all religions. The belief that being close to the tomb of a saint, a martyr, a holy
warrior, an Imâmzâde (an Imâm’s son and successor), etc. is the source of sanctity
and purity has led to a lot of consequences. Among the countries of the world, Iran
holds a particular position regarding the diversity of funeral rites and the number of
mausoleums in it. The spiritual atmosphere and urban texture of some Iranian cities,
such as Mashhad, Qom and Qazvin have caused them to be regarded as the Shi’a’s
holy or religious cities. In general, and except for a few cases among the Sunnis, the
Shi’i mausoleums and shrines are quite distinct from the rest. The Imâms buried
therein had a spiritually exalted status, and it is worth indicating that a much more
unworldly atmosphere prevails in the Shi’i mausoleums. This had also a significant
effect on the architecture of these constructions. Thus in addition to the spiritual
aspect, the builders tried to beautify the mausoleums through using various types of
embellishment which gave them an air of splendor. The present article studies the
mausoleum of Imâmzâde ‘Ali in Shekarnâb, Qazvin which is a Shi’i mausoleum.
Keywords: Tomb, mausoleum, pilgrimage, cemetery, Shiite (Shi’a), Sunni,
‘Âshurâ, Ghadir–e Khum, haram (sanctum), shabestân (prayer hall), gariv
(tholobate/ drum), Âhiyâne (the inner shell).

(стаття друкується мовою оригіналу)

Introduction. Death and absolution are the issues which
have always preoccupied people of almost all religions. The
belief that being close to the tomb of a saint, a martyr, a
holy warrior, an Imâmzâde (an Imâm’s son and successor),
etc. is the source of sanctity and purity has led to a lot of
consequences. From time to time, futile efforts were made
to receive the permission to be buried in the nearest place
possible to those tombs, and therefore, gradually certain
types of cemeteries were formed in great numbers an
example of which is Bagdad cemetery, where Ahmad ibn
Hanbal, the founder of one of the four significant Sunni
schools of thought is buried. Frequent and ever–increasing
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pilgrimages, usually on Fridays or the eves of the important
religious feasts, inevitably resulted in expansion of such
cemeteries. In some occasions, food was distributed in order
to commemorate the deceased, and those who went there to
pray were asked to stay to participate in particular
ceremonies or to receive votive offerings (nazr). The death
anniversary of the deceased was the best occasion for such
rituals to be performed. Of course, these types of customs
and traditions were common among the early Christians, as
well. So, it is not unlikely that Muslims might have been
influenced by these Christians [2, p. 325].
Among the countries of the world, Iran holds a
particular position regarding the diversity of funeral rites
and the number of mausoleums in it. The spiritual
atmosphere and urban texture of some Iranian cities, such as
Mashhad, Qom and Qazvin have caused them to be
regarded as the Shi’a’s holy or religious cities.In some
respects, these cities conform fully to what was formerly
described. However, there are also other aspects in which
each city has its own specific conditions.
In general, and except for a few cases among the Sunnis,
the Shi’i mausoleums and shrines are quite distinct from the
rest. The Imâms buried therein had a spiritually exalted
status, and it is worth indicating that a much more
unworldly atmosphere prevails in the Shi’i mausoleums.As
these mausoleums become objects of pilgrimageand are
regarded as the focal points among several subsidiary
establishments, even more significance is attached to them.
As a result of this process, the shrine areas in cities such as
Natanz, Termez or Mashhad grew in size. Causing great
changes in the urban texture, these mausoleums
undoubtedly played a more pivotal role in shaping people’s
social life compared to the Sunni mausoleums. Such places
were rather considered as substitutes for mosques and, aside
from the differences in cultural tendencies, they are
comparable to some major western pilgrimage sites in the
medieval period. Most of these Shi’i mausoleums were
well–attended on religious occasions and particularly for
important ceremonies of ‘Âshurâ and Ghadir–eKhum, when
the processions, passionate performances, lamentations and
collective mourning would allow people to express their
emotions. Some of these Muslim mourning rituals might
have been influenced by the customs observed by mourners
in Transoxiana before Islam to honor Siyâvash, the Persian
legendary hero.The fact that these mourning rituals were
made under the Deylami dynastyin order to preserve the
pre–Islamic Persian heritage can be another indication of
such influence.
The Mausoleum of Imâmzâde‘Ali in Shekarnâb,
Âbyek
Ilkhâni Era (1479 A.C.)
Imâmzâde‘Ali is known to be the son of Own ibn ‘Ali
or, better said, a grandson of Imâm‘Ali. His mausoleum,
which wasreconstructed in the Qajar Era, is located in a
large cemetery on the outskirts of Shekarnâb village,
ÂbyekCounty, Qazvin [6, p. 130].
The construction can be divided into two main parts: the
sanctum, which is older, and the prayer hall and the façade,
which were constructed later and are architecturally
significant on their own. The sanctum proper is in the shape
of an octagon with sides of approximately 2.80m [7,
p. 116].
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The exterior walls are ornamented with depressed blind
arches, and there are four small rectangular windows on
alternate walls. The construction has presently no plinth
course. Itmight have been covered in soil throughout years.
The piers are made of brick with a jagged row of bricks on
top of them above which the drum of the double–shelled
dome rises. The dome chamber is octagonal in plan, and
each interior wall of it is ornamented with a blind arch. The
floor of the interior is covered with tiles from Qajar era
(abr–o–bâd). On the Qebleh wall, there is a simple niche
with plaster decoration (rasmi–bandi).The chamber itself is
also decorated with rasmi–bandi on an octagonal basis,
reaching the circular inner shell. The entrance to the
sanctum is in the north front of the mausoleum and to reach
the sanctum from the prayer hall, one should go througha
simple and well–proportioned portal. The prayer hall has a
cruciform plan with its long axis running east–west and its
entrance at the east end of the axis; that is,facing the east.
The entrance has a rather low, framed façade comprising an
entablature with tile ornamentation on top and tileworkof
Ma’qeli script patterns on either side. Although the façade is
not so deep, two blind arches are applied to its walls. The
façade opens into the entrance hall. This space is square in
plan, andat either side of itthere are dados beneath blind
arches. It is decorated with complex structure (kâr–bandi)
covered by a dome, and a wooden door separates it from the
prayer hall. The centerpiece of the prayer hall is located
right in front of the sanctum portal, with kâr–bandi
decoration leading to a dome. There are also other three
spaces in other three directions, all with brick ceilings, and
the north transept has twosmall spaces on either side. All
these spaces have plaster finish coat and are painted in light
green. The paint, however, has been applied in recent years
and thus conceals the original look of the building. The
ornamentation is limited to the sanctum’s exterior
brickwork and the façade’s tilework. According to the
inscription over the entrance, the sanctum was built in
Ilkhâni era (884 A.H) by Darvish Nureddin [3, p. 88; 4,
p. 206; 5, p. 192] (Figures 1–5).
Conclusion. Those who visit the Muslim world will
definitely be surprised when they find out about the
numerous mausoleums in the villages and cities of the
Islamic countries. The role that these mausoleums play in
shaping the architectural structure of these countries is
obviously more significant than that of the Western
mausoleums. In Western countries the memorials are often
in the form of statues, something which is not common in
Islamic countries perhaps as a result of their reluctance to
sculpt. But it should not be assumed that Muslims’ tendency
to build mausoleums has only been the result of their
disapproval of making statues. The Islamic mausoleums
have certain social and religious characteristics which
cannot be expressed through sculpture, and these
characteristics have caused them to gain such continuing
popularity in the Islamic countries [2, p. 314].
From one aspect, constructing mausoleums is less than
different from the funerary architecture in other cultures. A
mausoleum is built to remind everyone of the significance
of the highly regarded person buried in it. However, there
might be some difference between the tombs of non–
religious figures and those of religious ones [2, p. 320].
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But is the significance attached to the tombs of
Shi’aImâms and Imâmzâdes a reflection of their great
political or religious status? Finding the answer to this
question is not so easy, but in a society where there
practically was no desire to preserve ancient monuments, a
lot of effort was made to renovate and maintain religious
constructions, and proficient builders and artists utilized the
best of their skills to add to the grandeur of such places, in a
way that even after centuries they still fill us with
admiration.

Figure 3. The mausoleum’s plan, sections and elevations

Figure1. Imâmzâde‘Ali’s mausoleum in Shekarnâb

(Plan, Section a–a, Section b–b, South elevation, Scale)

References
1. Hazrati M.A. Qazvin the Mirrors the History and Nature of Iran.
Oj&HadiseEmroz. – Qazvin, Iran, 2003.
2. Hillenbrand R. Islamic architecture.Pardazesh. – Tehran, Iran,
2004.
3. Khalili R. Tourist Guide of the Qazvin Province.Cultural
Heritage and Tourism Organization of Qazvin. – Qazvin, Iran, 2010.
4. Mohammad zadeh M.N.The memorable memorial.Cultural
Heritage and Tourism Organization of Qazvin. – Qazvin, Iran, 2006.
5. Oghabi M.M. An encyclopedia of the Iranian Historical
monuments
in
the
Islamic
era–No2
–
Mausolean
Monuments.HozeyeHonari. – 1999.
6. Yaghobi N., Mahdiyan Dehkordi S. Qazvin the Ancient Capital.
Mirdashti. – Tehran, Iran, 2009.
7. Zendehdel H. The Series of guide.

Figure 2. The mausoleum’s 3D plan

Хеірі А., доктор філософії, кандидат архітектури,
Азербайджанський університет архітектури та будівництва
(Азербайджан, Баку). Департамент архітектури Шахри–е–Кудс
відділення, Ісламський університет Азад (Іран, Тегеран),
Kheiri.ali@gmail.com
Мавзолей Імамзаде Алі в Шекернаб
Смерть і відпущення гріхів є проблемами, якими завжди були стурбовані
люди практично всіх релігій. Переконання, що близькість до могили святого,
мученика, святого воїна, Імамзаде (син і наступник імама) і т.д., які є
джерелом святості і чистоти, призвело до великих наслідків, надаючи на людей
плідний вплив. Серед країн світу Іран займає особливе місце щодо
різноманітності похоронних обрядів, і кількості мавзолеїв. Духовна атмосфера
і міська текстура деяких іранських міст, таких, як Мешхед, Кум і Казвін,
підтверджує ідею про те, що їх слід розглядати як святі чи релігійні міста
шиїтів. Загалом, за винятком декількох випадків серед сунітів, шиїтів мавзолеї
і святині вельми відрізняються від інших. Імами поховані тут, мали духовно
піднесений статус, і це свідчить про те, що більш духовна атмосфера панує в
шиїтських мавзолеях. Це зробило також значний вплив на архітектуру цих

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

конструкцій. На додаток до духовної сторони, будівельники намагалися
прикрасити мавзолеї за рахунок використання різних видів прикрас, які
надавали їм дух пишноти. До таких належить мавзолей Імамзаде Алі в
Шекернабе, Казвіні, який є шиїтським мавзолеєм.
Ключові слова: гробниця, мавзолей, паломництво, цвинтар шиїтів (шиа),
суніти, Ашура, Гадир–еХум, харам (свята), Шабестан (молитовний зал), гарів
(барабан), ахіяне (внутрішня оболонка).
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Мавзолей Имамзаде Али в Шекернаб
Смерть и отпущение грехов являются проблемами, которыми всегда были
озабочены люди практически всех религий. Убеждение, что близость к могиле
святого, мученика, святого воина, Имамзаде(сын и преемник имама) и т.д.,
которые являются источником святости и чистоты, привело к большим
последствиям, оказывая на людей плодотворное влияние. Среди стран мира
Иран занимает особое место в отношении разнообразия похоронных обрядов, и
количества мавзолеев. Духовная атмосфера и городская текстура некоторых
иранских городов, таких, как Мешхед, Кум и Казвин, подтверждает идею о
том, что их следует рассматривать как святые или религиозные города
шиитов. В общем, за исключением нескольких случаев среди суннитов,
шиитские мавзолеи и святыни весьма отличаются от остальных. Имамы
захороненные здесь, имели духовно возвышенный статус, и это
свидетельствует о том, что более духовная атмосфера царит в шиитских
мавзолеях. Это оказало также значительное влияние на архитектуру этих
конструкций. В дополнение к духовной стороне, строители пытались украсить
мавзолеи за счет использования различных видов украшений, которые
придавали им дух великолепия. К таковым принадлежит мавзолей Имамзаде
Али в Шекернабе, Казвине, который является шиитским мавзолеем.
Ключевые слова: гробница, мавзолей, паломничество, кладбище шиитов
(шиа), сунниты, Ашура, Гадир–е Хум, харам (святая), шабестан (молитвенный
зал), гарив (барабан), ахияне (внутренняя оболочка).
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ПОЛИХРОМНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ СОСУДЫ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ
ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА)
Глиняные изделия – предметы, в массовом количестве выявляемые в
культурных слоях археологических памятников. Исследуя эти образцы, можно
составить широкое представление о соответствующем периоде. В фонде
археологии Национального Музея Истории Азербайджана (НМИА) хранится
большое количество образцов керамики IX – начала XIII вв. Особое внимание
среди них привлекают полихромные глазурованные сосуды. Данная статья
посвящена полихромным глазурованным сосудам, хранящимся в фонде
археологии НМИА и демонстрируемым в его экспозиции. Автор статьи дал
подробные сведения об общих особенностях, технике изготовления
полихромных глазурованных сосудов, классифицировал по периодам и характеру
декора. Кроме того, рассмотрены сходные особенности и различия,
изготовленных в одно и то же время в отдельных средневековых городищах
Азербайджана и близлежащих стран.
Ключевые слова: глазурь, глиняные изделия, керамика, ангоб,
средневековые.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Глиняные изделия в массовом количестве
обнаруживаются в культурных слоях археологических
памятников. Исследуя эти образцы можно создать
широкое представление о соответствующем периоде.
Изготовлением
покрытых
глазурью
сосудов,
составляющих большую группу описываемых в данной
статье предметов керамики, начали заниматься еще в
древнем Египте. Впоследствии их в Месопотамии и
Китае тоже стали производить эмалированные изделия.
Сосуды же покрытые желто–зеленой и сине–зеленой
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глазурью появились в Китае в III–IV вв. [3, c. 7].
Учитывая значение изучения предметов керамики, мы
сочли
целесообразным
исследовать
образцы
глазурованных глиняных сосудов IX–XIII вв.,
хранящихся в фонде археологии Национального Музея
Истории Азербайджана (НМИА). Среди коллекции
эмалированных изделий Музея, относящихся к данному
периоду, большее внимание по художественному
оформлению,
оттенкам
цветов
и
технологии
изготовления привлекают полихромные глазурованные
сосуды. В фонде археологии НМИА хранится
полихромные эмалированные сосуды и их фрагменты,
обнаруженные в средневековых городищах Бейлаган,
Бяндован, Гянджа, Баку, Мингечевир, Габала, Шемаха
(крепость Гюлистан). Сведения об этих сосудах
имеются в научных трудах Гара Ахмедова, Анатолия
Якобсона, Насибы Наджафовой, Вадима Левиатова,
Бебута Шелковникова. Но они не подвергались
комплексному
исследованию
и
типологической
классификации. Так, наиболее подробно повествующий
об эмалированных сосудах автор – А. Якобсон провел
общую классификацию извлеченных при раскопках в
городище Бейлаган в 1953–1955 гг. предметов и
сгруппировал их [5, c. 229]. В. Левиатов провел общую
классификацию глазурованных сосудов, относящихся к
VII–XV вв. [1, c. 43]. Н. Наджафова и Бебута
Шелковников в написанной в соавторстве дали
сведения
о
художественно
оформленных
эмалированных глиняных изделиях и выделили две их
разновидности [2, c. 104]. Следует отметить, что авторы
проводили исследования на основе археологических
исследований 40–50 гг. ХХ в., обращая больше
внимания
вопросу
окрашивания
глазурованных
сосудов, и не изучая полихромные в отдельности.
Учитывая
вышесказанное,
мы
полагаем,
что
всестороннее исследование отличающихся большим
разнообразием полихромных глазурованных сосудов
имеет научную актуальность. Главной задачей данной
статьи является определение техники изготовления и
периодизации полихромных глазурованных сосудов и
их классификация, и систематизация по этим
параметрам. Также предполагается осветить сходство и
различия
полихромных
глазурованных
сосудов
изготовленных в средневековых городах Азербайджана
и городах близлежащих стран в один и тот же период.
Общая характеристика
полихромных глазурованных сосудов
Изготовление полихромных глазурованных сосудов
началось в конце VIII – начале IX в. С IX в. Их
производство получило массовый характер. Рашид
Геюшев связывал это с общественно–политической
жизнью и объяснял усилением взаимных контактов и
влияния в сфере экономики и культуры Азербайджана с
регионом Передней и Центральной Азии. Эмаль
получали из оксида свинца. Она скрепляла глину,
защищает ее от сырости и придает сосуду блеск [11,
c. 32]. В XI – начале XIII в. в изготовлении
глазурованной керамики появились новшества. Так,
если IX–XI вв. сосуды в основном украшались ангобом,
то в XI–XIII вв. стала использоваться краска из оксидов
металлов: зеленый из оксида меди, каштановый –
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марганца, желтый – железа, голубой – кобальта [9,
c. 140].
Можно определить следующую периодизацию
производства полихромных глазурованных сосудов:
1) IX–X вв.; 2) XI в.; 3) XII – начало XIII в.
По технике обработки: 1) исключительное нанесение
краски; 2) узоры в виде насечек на ангобе;
3) окрашивание после нанесения насечек; 4) придание
выпуклости узору путем выскабливания фона после
нанесения ангоба.
По характеру декора: 1) сосуды, украшенные
растительным или геометрическим узором; 2) сосуды,
имеющие антропоморфный либо зооморфный рисунок.
Техника обработки
полихромных глазурованных сосудов
В IX–X вв. полихромные глазурованные сосуды
обрабатывались ангобом и разными красками, а сверху
покрывались прозрачной глазурью. Для того времени
характерны коричневый, желтый и зеленый цвета.
Данные сосуды сначала сушились, а потом покрывались
ангобом. После обжига в печи изделие покрывалось
узором с использованием помимо оксида марганца
оксидов железа, олова и меди. Оксид марганца давал
коричневый цвет, а окиси железа и меди – желтый и
зеленый соответственно. При помощи этих новых
оксидов металлов появилась возможность наносить на
сосуд узоры разных цветов. Узоры наносились после
покрытия ангобом и до глазурования свинцовой
эмалью. В полихромных сосудах ангоб играл роль
грунта, а свинцовая эмаль – облицовки [12, c. 80–81].
Характерной особенностью полихромных сосудов IX–
X вв. является то, что поверхность в основном занимал
не фон, а собственно узор. Наиболее характерными
узорами были лучи солнца, тонкие и широкие полосы,
олицетворяющие листья, концентрические круги,
изображение растений, геометрических фигур и бута,
наносившиеся снизу вверх. Использовалась и такая
техника обработки, как разбивка поверхности сосуда на
сегменты [5, c. 238]. Разделение поверхности сосуда
округлой формы на четыре части соответствует его
форме. А. Л. Якобсон отмечает, что эти узоры
перенесены на глиняные изделия из искусства шитья.
По мнению Г. Ахмедова, это могло произойти под
влиянием ковроткачества.
Интерес
представляет
фрагмент
сосуда,
обнаруженный в средневековом Бейлагане, на котором
изображена сцена охоты [5]. На рисунке проявляется
условность,
схематичность,
несоответствие,
неправильное использование цветов. Изображение
человека по сравнению с фигурой лошади слишком
мало, а седло чересчур велико. Горы и луг отображены
лишь несколькими цветочками и дугообразными
линиями.
Следует отметить, что изделия схожие с керамикой,
обнаруженной в Бейлагане, которая под прозрачной
глазурью покрыта ангобом, а сверху разноцветными
узорами, встречаются среди глиняных предметов,
найденных в одном из городов Хазарского каганата на
Северном Кавказе – Шаркеле [2, c. 101]. Можно
полагать, что эти сосуды изготовили вывезенные из
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Азербайджана ремесленники, либо попали туда в
результате торговых связей.
Как мы отмечали выше, сосуды украшенные лишь
посредством красок относятся к IX–X вв. Они
раскрашивались в основном марганцем, при этом
преобладали темно–коричневый и темно–желтый цвета.
На сосудах наблюдаются подтеки красок. В качестве
примера можно указать глазурованный сосуд,
обнаруженный
в
1959 г.
В
Габале.
Сосуд,
изготовленный из красноватой глины, изнутри покрыт
светло–желтой эмалью. В центре нанесен круг,
посередине которого поставлена коричневая точка.
Внутри проведены центробежные линии зеленого,
коричневого и темно–коричневого цвета. На внешней
стороне имеются полосы [6]. Основание круглое.
Высота – 6 см., диаметр основания – 10.2 см. Ранние
полихромные глазурованные сосуды, найденные в
городище Габала, окрашены в основном в зеленый,
желтый и коричневый цвета [7]. Подобная же
тенденция прослеживается и в образцах из городища
Гянджа [8]. Можно сказать, что образцы полихромных
глазурованных сосудов такой же формы и оттенков
выявлены во время археологических раскопок в
городище Шамкир [10, c. 328, 330, 333].
На сосудах XI в. встречаются плоские графические
узоры. Эти узоры нанесены шилом после покрытия
ангобом. Места штрихования после изъятия ангоба
заполняются бесцветной прозрачной глазурью, и здесь
проявляется не цвет ангоба, а собственный цвет сосуда.
Помимо графических узоров наносились крупные
пятна коричневой и зеленой глазурью, или же
рисовались изображения.
Таким способом на один сосуд наносились
многоцветные узоры двумя техниками – графикой и
глазурованием.
Для сосудов, изготовленных в XI в. характерны
выпуклые узоры, создававшиеся техникой, возникшей в
X в., и, в дальнейшем, получившей широкое
распространение. При этом на сосуд вначале наносится
рисунок, а затем с окружающего его фона
выскабливается ангоб. После глазурования сосуда,
изображения и узоры отличались выпуклостью, а цвета
– светлым оттенком. Таким образом, создавались
прекрасные изображения. В первое время на сосудах,
оформленных данной техникой, узоры сильно
выдавались на поверхности, но уже в XII в. они
приняли изящный и нежный вид.
Для группы сосудов XII – начала XIII вв. характерны
графические узоры, покрытые сверху рассеянной
цветной глазурью. Здесь цветные узоры сочетаются с
насечками. Полихромные глазурованные сосуды этого
периода отличаются от изделий предыдущих эпох и по
художественному оформлению, и по технике
изготовления. Так, оттенки цветов становятся
разнообразнее, широкое распространение получают
геометрические,
растительные,
зооморфные
и
антропоморфные
изображения.
Внутренняя
поверхность сосудов сначала покрывалась ангобом, а
затем способом насечек или выскабливания наносились
рисунки. Среди геометрических узоров преобладают
ромбы, треугольники, и круги, а растительный
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орнамент
представлен
листьями,
растением,
напоминающим чеснок, и цветами.
Следует отметить, что на сосудах IX–X вв.
преобладает геометрический орнамент, а на изделиях
XI – начала XIII вв. больше изображений животных.
Значительное количество геометрических рисунков в
первое время может быть объяснено тем, что в исламе
изображение живых существ считается неприемлемым.
Но в последующие периоды появление рисунков
животных
связано
с
оживлением
местного
изобразительного искусства. В IX–XI вв. широко
использовалась стилизация под арабскую вязь и
геометрические узоры, что получило наибольшее
развитие в Бейлагане. С XII–XIII вв. наряду с
геометрическим орнаментом широкое применение
получили
рисунки
животных
и
изображения
растительного мира. Полихромные глазурованные
сосуды, соответствующие и по оттенкам, и по
изобразительным мотивам, были обнаружены также в
городище Шамкир [10, c. 357, 359, 361, 362]. Найденные
здесь образцы сосудов наиболее похожи на предметы из
Бейлагана, Гянджи и Габалы. Это указывает на то, что
хотя культура средневековых городищ Азербайджана и
обладает местными особенностями, но является частью
общей культуры. Кроме того, при сравнении
полихромных глазурованных сосудов, изготовленных в
Бейлагане и Гяндже, выясняется, что у бейлаганских
изделий более богатые цвета.
По мере развития техники производства форма
также претерпевала изменения. Так, сосуды раннего
периода имели низкое основание и были достаточно
глубокими. В последующее время основание стало
выше.
Среди образцов полихромных глазурованных
сосудов, хранящихся в НМИА, экземпляры, найденные
в городище Бяндован, отличаются наибольшей
яркостью оттенков и ясностью изображения. Эти
сосуды обработаны зеленым, желтым и коричневым
цветами поверх белого ангоба. На образцах
полихромных
глазурованных
сосудов
помимо
растительных и геометрических изображений имеются
узоры в виде капель, напоминающие бута. На
значительном количестве рассматриваемых образцов
материальной культуры имеются рисунки животных,
которые были изображены гончарами в естественном
виде без стилизации.
Хотя
полихромные
глазурованные
сосуды,
хранящиеся
в
фонде
археологии
НМИА
и
демонстрирующиеся в экспозиции, имеют сходство с
изделиями Южного Кавказа, Центральной Азии и
Ирана соответствующего периода, у них есть и местные
особенности. Даже полихромные глазурованные
сосуды, изготовленные на территории Азербайджана,
имеют различия по художественным и технологическим
качествам. Кроме того, полихромные глазурованные
сосуды, обнаруженные в средневековом городище
Гянджа, и по технике нанесения орнамента, и по
изобразительным мотивам очень схожи с предметами
того же времени, найденными в городищах Грузии [14,
c. 37–38]. Это объясняется их географической
близостью и тесными контактами мастеров посредством
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торговых связей. Если сравнить полихромные
глазурованные сосуды, в городищах Азербайджана и
Центральной Азии того периода, явно обнаруживаются
местные различия. Так, в полихромных глазурованных
сосудах Центральной Азии проявляется изящество и
схематичность геометрических узоров и растительных
мотивов, что можно объяснить определенным влиянием
китайской керамики. Но по форме эти полихромные
глазурованные сосуды в целом похожи [4, c. 79–80,
табло LVII, LVIII, LXI, LXVII]. В изобразительных
мотивах азербайджанской глазурованной керамики,
несмотря на следы изделий сасанидского периода, ясно
прослеживается
самобытность
художественной
технологии. Все это указывает на то, что IX – начале
XIII вв. в Азербайджане были свои центры
производства керамики, а местные гончары смогли
выработать свои методы ремесла. В рассматриваемый
период
при
декорировании
полихромных
глазурованных сосудов техника украшения под
глазурью.
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Polychrome glazed wares (on the basis of the National Museum of
History of Azerbaijan)
The pottery are products mass found from the cultural layers of archaeological
monuments. By researching of pottery examples can be obtained wide imagination
about that period. Many samples of ceramics belonging IX–XIII centuries are
protected at the archaeological fund of National museum of history of Azerbaijan.
Glazed polychrome wares draw attention among these ceramic samples. This article
is about glazed polychrome wares protected at the archaeological fund and
demonstrated in exposition of National museum of history of Azerbaijan. In the article
author gives information about their preparing technique, common features of glazed
polychrome wares and classified them by their period, nature of decor. In additional
also touched similar and distinctive features of glazed polychrome wares made in
medieval cities of Azerbaijan and in cities of nearby countries of that period.
Keywords: glaze, pottery, ceramics, engobe, medieval.

Картина I. Полихромные глазурованные сосуды,
обнаруженные в средневековом городище Бейлаган.

Ісмайлова А., аспірантка, Національний Музей Історії Азербайджану
(Азербайджан, Баку), aidaismailova4@gmail.com
Поліхромні глазуровані судини (на основі матеріалів
Національного Музею Історії Азербайджану)
Глиняні вироби – предмети, які виявляються в масовій кількості в
культурних шарах археологічних пам’яток. Досліджуючи ці зразки, можна
скласти широке уявлення про відповідний період. У фонді археології
Національного Музею Історії Азербайджану (НМІА) зберігається велика
кількість зразків кераміки IX – початку XIII ст. Особливу увагу серед них
привертають поліхромні глазуровані судини. Дана стаття присвячена
поліхромним глазурованим судинах, що зберігаються у фонді археології НМІА і
демонстрованим в його експозиції. Автор статті дав докладні відомості про
загальні особливості, техніці виготовлення поліхромних глазурованих судин,
класифікував за періодами і характером декору. Крім того, розглянуті подібні
особливості та відмінності, виготовлених в один і той же час в окремих
середньовічних городищах Азербайджану та сусідніх країн.
Ключові слова: глазур, глиняні вироби, кераміка, ангоб, середньовічні.

Додатки

Картина II. Полихромные глазурованные сосуды,
обнаруженные в средневековом городище Гянджа.
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УДК 373.1.02:372.8

Салимзаде С. Р.
диссертант, Азербайджанский государственный
университет культуры и искусств
(Азербайджан, Баку), q.abbasova@mail.ru

СТАНОВЛЕНИЕ КОВРОТКАЧЕСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Развитие ковроткачества в Азербайджане имеет длительную историю
развития. Исследования показывают, что здесь появились и получили свое
дальнейшее развитие многочисленные школы ковроткачества. В годы
независимости страны внимание и забота государства способствовали
дальнейшему развитию ковроткачества, но на новом уровне. Были приняты
необходимые меры во многих сферах прикладного искусства, в том числе
ковроткачества.
Ключевые слова: школа ковроткачества, свайные и ворсовые ковры,
искусство восточного ковроткачества, формирование ковроткачества,
художественные особенности ковроткачества.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Картина III. Полихромные глазурованные сосуды,
обнаруженные в средневековом городище Габала.

Азербайджанские ковры составляют одну из ветвей
восточного коврового искусства, и их включение в
список “Нематериального культурного наследия”
ЮНЕСКО в ноябре 2010 года должно быть отмечено
как важное событие в истории нашей культуры.
Художественные особенности коврового искусства
Азербайджана за свои качественные оттенки,
композиционное разнообразие и другим особенностям с
древних времен привлекали внимание историков.
Геродот, Клавдий, Элайн, Ксенофонт и другие историки
в своих произведениях рассказывали о развитии
ковроткачества в Азербайджане.
В Азербайджане ковры из шелка, из золото–
серебряных нитей ткали в период Сасанидов (III–VII
века).
В сохранении художественных особенностей ковров
на протяжении долгих лет имеют важное значение
нити, подготовленные именно из этих материалов
(золото, серебро), и вместе с тем это обеспечило
сохранение произведенного изделия и его высокой
стоимости.
При
анализе
процесса
формирования
азербайджанских ковров необходимо учитывать, что в
истории развития ковроткачества в Азербайджане было
много действующих школ. Каждая школа ковра
характеризуются своими особыми качественными
характеристиками.
Можно рассуждать о развитии любой школы ковра
по следующей таблице.
Таблица 1
Школы коврового искусства в Азербайджане
№
1
2

Картина IV. Полихромные глазурованные сосуды,
обнаруженные в средневековом городище Бяндован.
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3

4

Имя школы
Школа
ковроткачества
Абшерона
Школа
ковроткачества
Гянджи
Школа
ковроткачества
Карабаха

Школа
ковроткачества
Губы

Азербайджанские ковры
Хиля–бута; Хиля Афшан; Новханы; Сураханы;
Фатмаи; Баку; Горадил; Фындыган; Геди.
Гядабей; Гянджа; Древняя Гянджа; Гелкянд;
Фахралы; Чайкенд; Чайлы; Самух; Шадылы;
Чыраглы.
Ачма–юмма; Аран; Багчадагюллер; Балык;
Буйнуз; Барда; Бахманлы; Булут; Карабах; Годжа;
Гасымушагы; Губадлы; Лемберан; Мугань;
Талыш;
Лампа;
Нахчиван;
Малыбейли;
Саксыдагюллер; Сумах; Хангервенд; Ханство;
Хантирме; Челеби; Шабалыдбута; Нялбеки–гюл.
Габала; Древние Минареты; Гымыл; Алпан;
Гуллу–чичи; Пирабадил; Хаджигаиб; Гырыз; Чек;
Гюллу; Буталы; Ерфи; Угах; Гонагкенд;
Алиханлы; Зейва; Шахназарли; Чернобровый;
Алчагюлчичи; Хырдагюлчичи; Старая Губа;
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№

Имя школы

5

Школа
ковроткачества
Казаха
Школа
ковроткачества
Тебриза

6

7

Школа
ковроткачества
Ширвана

Азербайджанские ковры
Химил; Лячади; Узундере.
Шихлы; Борчалы; Гаймагли; Гарагоюнлу;
Гараязы; Гарачоп; Бегун; Дагкесемен; Кузнецы;
Кемерли; Гейчали; Салахлы; Звездная.
Тебриз; Бахшаиш; Гараджа; Гореван; Хериз;
Лечектурундж;
Авшар;
Чистый;
Овчулуг;
Дордфасил; Ардебиль; Шах Аббас; Сараби;
Зенджан; Мир; Садовый рай; Садовый лес; Рыба;
Бута; Дервиш; Кятабали; Гордест; Гюллю
гюшали; Гюлданлы; Лейли и Меджнун; Машахиз;
Мун; Начагли; Сарвистан; Сардари; Саханд;
Силсилавилячак; Шахаббаси; Фархад и Ширин;
Хайям; Хатаи; Хаддад; Чарки–гюл; Джейранлы.
Арджиман; Мараза; Набур; Гобустан; Сальян;
Ширван; Кюрдамир; Сумах; Шильян; Ширалибей;
Чуханлы; Биджо; Сор–Сор; Гаджигабул; Ярпаг.

Образцы
искусства,
созданные
школами
ковроткачества, являются предметом рассмотрения в
научном сообществе, причем внимание здесь не
ослабевает. Анализ показывает, что все элементы
художественных особенностей ковров в целом
отражаются в его названии. Обратимся к конкретным
примерам.
Абшеронский ковер – Хиля; Карабахский ковер –
Хангарванд; Ковер Гянджы – Фахралы; Ковер Губы –
Буталы; Газахский ковер – Кемерли; Ковер Тебриза –
Джейранлы; Ширванский ковер – Гобустан и т.д.
Каждый
из
указанных
образцов
отражает
экономический и социальный уровень развития,
специфические
особенности
экономической
деятельности, региональные обычаи и традиции,
нравственные качества людей и многие элементы
культуры,
к
которой
принадлежат
школы
ковроткачества.
В последние годы, благодаря целенаправленной
политике, проводимой президентом Азербайджана И.
Алиевым и его заботе о культуре нашего народа, а
также в результате ряда мероприятий, осуществляемых
президентом Фонда Гейдара Алиева, послом доброй
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутатом Милли
Меджлиса М. Алиевой с целью распространения
нематериального культурного наследия Азербайджана
на международном уровне, сохранения национально–
духовных ценностей и их распространении, развитие
прикладного коврового искусства поднялось на новый
уровень. Принятие Закона о “сохранении и развитии
азербайджанского коврового искусства” еще раз
подтверждает наше мнение.
Известно и то, что каждый народ обогащает
мировую культуру своим вкладом в искусство, науку и
литературу. Все это превращается в культурное
наследие человечества, и потому национальное
достояние имеет также и общечеловеческое значение.
Именно одной из таких культурных ценностей является
ковроткачество Азербайджана.
Согласно сведениям, полученным благодаря
археологическим раскопкам, а также многочисленным
письменным источникам, ковроткачество появилось в
Азербайджане 5 тысяч лет назад, еще в бронзовым
периоде. Из исторических источников известно, что на
Востоке в средневековый период Азербайджан был
одним из главных центров по производству и торговле
ворсистыми и безворсовыми коврами. По мнению
специалистов, азербайджанские ковры по своему
художественному орнаменту, оттенкам, теме и по
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

другим свойствам ценнее и богаче по сравнению с
производством ковров в других странах. Полученная
страной независимость, хоть и поздно, но дала
возможность защитить доброе имя азербайджанских
ковров. С сожалением следует отметить, что долгие
годы у нас не было возможности в распространении
ковров и предоставлении о них необходимых сведений,
из–за чего наши ковры часто предоставляли от своего
имени те, кто не имел на это права.
По
своим
техническим
особенностям
азербайджанские ковры делятся на ворсовые и
безворсовые. Безворсовые ковры встречаются в самом
раннем периоде ковроткачества. Безворсовые ковры
делятся на 8 видов, отличающихся друг от друга по
способу своего вязания, композиционной структуре,
богатству орнамента и по колориту цвета (палас,
джеджим, лады, килим, шедде, верни, зили, сумах).
Период независимости имеет особое значение в
становлении азербайджанского коврового искусства.
Здесь, в первую очередь, следует высоко оценить
осуществляемые меры на государственном уровне,
принятие концептуальных документов, реализуемые
проекты.
Изучение азербайджанского коврового искусства
как области науки и его современное развитие в
творчестве исследователей связано с именем народного
художника Лятифа Керимова (1906–1991). Лятиф
Керимов заложил новую основу в этой области, как
выдающийся
знаток
восточного,
а
также
азербайджанского ковра и прикладного декоративного
искусства, художник, известный во всем мире как
ученый, исследователь–орнаменталист. Вязаные по его
эскизам в разные годы орнаментальные и портретные
ковры, такие, как “Насими” (1974), “Афшан” (1932),
“Гонагкенд”, (1939) “Шуша” (1953), “Аджеми” (1976) и
т.д. являются ценными образцами прикладного
искусства не только в Азербайджане, но и во всем мире.
В произведении ученого–исследователя Лятифа
Керимова “Азербайджанский ковер” дан анализ более
1300 элементов азербайджанских ковровых орнаментов.
Фактом большого значения является то, что
ковроткачество включено в Репрезентативный список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 15–
18 ноября 2010 года в городе Найроби Республики
Кении. Не случайно, что даже до обретения
независимости
азербайджанские
ковры
стали
украшением
музеев
мира.
Ковроткачество,
представляющее взаимное влияние ценностей труда и
быта азербайджанского народа, стало одним из лучших
видов прикладного искусства, создало условия для
появления и формирования выдающихся мастеров. В
начале XIX века во многих местах Азербайджана в
широко распространенных ковровых мастерских–
траншеях вязали особые ковры, которые местные
мастера называли “Ханчешни”. Ковер, связанный в селе
Хиля недалеко от Баку, на котором написано “1801.
Карханаи – Хиля”, хранится в Государственном Музее
Истории в Москве.
О шерстяных коврах было известно еще в период
бронзы, однако эта проблема стала широко
исследоваться, начиная с VII века нашей эры.
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Албанский историк VII века Моисей Kaланкатуклу
сообщает о производстве ковров и их использовании в
быту дворянства Албании.
Информации о ковроткачестве закреплена в
народном фольклоре, в эпосах, в том числе в
литературном памятнике древнего Азербайджана
“Китаби Деде Горгуд”. В эпосе рассказывается об
украшении огузских меджлисов и торжеств “тысячами
шелковых ковров”.
В азербайджанской литературе классики XI–XII
веков Низами Гянджеви и Хагани Ширвани описали
разнообразные изображения ковров в художественной
форме.
В XVI веке англичане Баннистер и Дукет были в
Ширване и писали впоследствии, что среди самых
простых людей нет таковых, чтобы у них не было
ковров. Их дома, или где бы они ни сидели, сплошь
покрыты коврами [1].
В XV–XVI веках азербайджанские ковры вторглись
в жизнь европейцев, и многие европейские художники
отражали их в своих работах. Например, нидерландский
художник Ганс Мемлинг на своем табло “Мария со
своим младенцем” под ногами Марии изобразил ковер
Губы “Зейва”. Художник Венеции Карло Кривелло
(XVI) в своем табло “Благовесть” использовал ковров
Талыш–Муганской зоны. Художник Италии Лоренцо
Лотто (XVI) в своем табло “Семья” изобразил
украшение “каши”, что часто встречаем в коврах типа
Губа–Ширван [2].
Три характерные черты – орнамент, композиция и
колорит всегда составляли единое целое для
азербайджанского ковра.
В XVI–XVII веках в Азербайджане вязали
орнаментальные и художественно–сюжетные ковры. В
этом периоде сюжетное ковроткачество считается
периодом расцвета ковроткачества в целом. Не
случайно, что сефевидские правители (XVI–XVII),
учитывая, что экспорт ковров приносит доход,
организовали крупные государственные мастерские.
Ещё в X веке арабский географ Ал–Мугаддис
сообщает, что из Барды и других городов Азербайджана
экспортировали в большом количестве шелк, льняную
ткань, ковры, шерстяные изделия, кошениль, шафран и
другие товары [3].
В вязанном ковре 1530 года для мечети “Шейх
Сафи” были использованы узоры средневековых (XVI–
XVII века) азербайджанских ковров как орнаменты –
это цветы, ветви деревьев, декоративные деревья,
легендарные деревья [1]. Несмотря на то, что
орнаменты, образующиеся из элементов цветов,
деревьев даны на коврах в совокупности, т.е. в целом,
здесь можно легко выбрать цветочные изображения из
кипарисов, граната, персиков, мака, сосен, роз, гвоздик,
нарцисса и других традиционных украшений.
Орнаментальный тип считается самым прекрасным
образцом изображения узоров на ковре, что и есть
вершина азербайджанского ковроткачества.
В XVI–XVII веках сюжетные ковры, сотканные в
Азербайджане, вызвали большой интерес у тех, кто
разбирался в этой сфере прикладного искусства. На
сюжетных коврах, известных под именем “Охота”,
“Четыре сезона”, “Садовый сад”, изображены герои
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классических произведений известных поэтов, а также
небольшие бейты и рубаи [4].
В начале XIX–ХХ веков появились заметные
изменения в художественной форме и содержании
сотканных ковров. В коврах, сотканных в этот период,
сохранялись традиционные принципы, но и также были
видны определенные изменения в содержании узоров.
Были созданы ковры с сюжетом о животных, таких, как
маралы, джейраны, львы, собаки, кошки [4].
В исследовании коврового искусства особые заслуги
имеют М. Исаев, Л. Керимов, А. Газиев, Р. Эфендиев,
К. Алиев, Н. Абдуллаева, Р. Тагиева, Дж. Муджру,
К. Алиева, Е. Микаилов, из российских авторов
Р. Пиралов, К. Хатысов, Ю. Зедгенидзе, из иностранцев
В. Боден, М. Джентлеш и другие.
Начиная
с
середины
XX
века
развитие
азербайджанского коврового искусства, продолжено в
нескольких направлениях мастерами республики. В их
коврах, что они ткали в традиционных принципах,
наглядно проявляется творческое отношение к
классическим композициям. С этой точки зрения первое
место по своим технологиям и композиции занимают
ковры Губы, что дало им неповторимую славу.
Технология иглообразной петли стала основой для
сохранения его свежести, красоты, прочности на
протяжении веков. У этих ковров петли прочнее, чем у
других, и высота ворса по сравнению с другими бывает
больше. Самая низкая высота ворса азербайджанских
ковров – 6 мм.
Деятельность
производственного
объединения
“Азерхалча” в республике имеет важное значение для
своего периода. Так, творческий вклад мастеров в
развитие традиционных узоров, цветов и проч. в коврах
обогащает классических ковровые композиции ковров,
изготовленных в цехах и мастерских “Азерхалча”.
Другое направление коврового искусства связано с
вкладом сюда профессиональных художников.
Для исследования ковроткачества, которое было
тесно связано с другими видами декоративно–
прикладного искусства, важное значение имеют
произведения Б. П. Денике, Л. С. Бретаницкого об
азербайджанском искусстве. В произведениях этих
авторов рассматривается место ковра в системе
художественно–прикладного
искусства
азербайджанского народа [2, с. 18].
Эволюционное развитие ковроткачества должно
расцениваться с первого этапа производства различных
изделий простым переносным способом ткачества из
растительного сырья (плетня, тростник и др.) до
формирования льняных и шерстяных тканей.
Ковроткачество взяло технологическую основу от
ткачества вообще, но его основную функцию
определило растительное происхождение сырья, прежде
всего, изделия использовались как циновка, бурджи и
др. [2, с. 24].
Циновка готовится из болотных растений. Бурджи –
это густая, плотная форма циновки.
Образцы национального искусства, такие, как палас,
джеджим, килим, лады, шедде, верни, зили, сумах,
халча, баладжа халча, беюл халча, пушту намазлыг и
другие виды являются образцом проявления духовного
богатства народа, что развивалось на основе бытовых,
хозяйственных и духовных потребностей людей.
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Президент Азербайджанской Республики И. Алиев
подчеркивал, что “искусство ковроткачества является
частью азербайджанской культуры. Ковроткачество –
это народное искусство. Искусство ковроткачества
очень близко, дорого для каждого азербайджанца и
каждый азербайджанец не может представить свою
жизнь без ковра! Искусство ковроткачества с древних
времен живет и развивается в Азербайджане. Первые
ковры вязали до нашей эры в Азербайджане.
Азербайджанский ковер всегда отличался своей
качеством и красотой” [7]. Это высказывание
показывает характер становления и художественные
особенности ковроткачества в Азербайджане.
В Бакинской профессиональной школе № 13,
которой я руковожу на протяжении многих лет, в
мастерской ковров действуют десятки станков. На
основе национальных орнаментов, атрибутов, образцов
азербайджанской школы ковроткачества ученики
изучают секреты изготовления ковров.
Учащиеся на протяжении всего периода обучения
получают знания и умения в сфере ковроткачества,
изучают их классификацию, станки и инструменты для
изготовления ковров, техническую работу, особенности
безворсовых ковровых изделий, технологические
особенности ковроткачества в целом, орнаменты в
ковроткачестве, петли, вязание ковров двумя и более
методами, разрыв и полировка ворса, и многие другие
необходимые вопросы.
Учащиеся проявляют особый интерес к красителям,
которые используются в окрашивании шерстяной
пряжи, обуславливающие художественные особенности
ковров, технологические операции, такие, как сбор и
высушивание растений–красителей [5].
В связи с рассматриваемой проблемой хотим
отметить, что в Азербайджане за годы независимости на
государственном уровне повышено внимание к
развитию искусства ковроткачества. Изучение и
исследование художественных особенностей все
образцов
искусства,
связанных
со
школами
ковроткачества в Азербайджане, еще раз подтверждает
это мнение.

4. Kerimov K., Jefendiev A., Gabibov N. Iskusstvo
Azerbajdzhana. – Baku: Ishyg, 1992. – S. 76–164.
5. Salimzade S. Skazochnye petli. T.d. – Baku: Shirvansheher,
2008. – 200 s.
6. Salimzade S., Nuriev A. Tehnologija kovrotkachestva. – Baku:
Sherg–Gerb, 2011. – 112 s.
7. İlham Əliyev Xalça Muzeyinin açılışında iştirak edib
// http://president.az/
Salimzade S. R., dissertator Azerbaijan State University of Culture and
Arts (Azerbaijan, Baku), q.abbasova@mail.ru
Formation of carpet weaving in Azerbaijan artistic features
Development of carpet weaving in Azerbaijan has a long history of development.
Studies show that there were and have been further developed numerous schools
carpet. In the years of independence the attention and care of the state contributed to
the further development of the carpet, but at a new level. Necessary measures were
taken in many areas of applied art, including carpet.
Keywords: Carpet–weaving schools, fleecy and weave carpets, oriental art of
carpet weaving, forming carpet, carpet weaving art features.

Салімзаде С. Р., дисертант, Азербайджанський державний
університет культури і мистецтв (Азербайджан, Баку),
q.abbasova@mail.ru
Становлення килимарства в Азербайджані: художні особливості
Розвиток килимарства в Азербайджані має тривалу історію розвитку.
Дослідження показують, що тут з’явилися і отримали свій подальший
розвиток численні школи килимарства. У роки незалежності країни увага і
турбота держави сприяли подальшому розвитку килимарства, але на новому
рівні. Були вжиті необхідні заходи в багатьох сферах прикладного мистецтва,
в тому числі килимарства.
Ключові слова: школа килимарства, пальові і ворсові килими, мистецтво
східного килимарства, формування килимарства, художні особливості
килимарства.
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СУЧАСНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ
Швидкі зміни, притаманні сучасному суспільству, диктують нові вимоги
щодо життєдіяльності людини і її світосприйняття. Світ для людини є не
просто змінюваним, він завжди розвивався асинхронно. Проблемним стає більш
ретельне вивчення соціальної дійсності. Йдеться про кардинальне порушення
органічності всіх складових людської життєдіяльності, про втрату надійних,
життєво значущих орієнтирів людського буття: на рівні соціальних структур,
культури, окремого індивіда, його мислення, системи цінностей та уподобань,
моральних якостей, здоров’я.
Матеріалами дослідження стали такі явища, як подрібненість,
ситуаційність буття сучасної людини, калейдоскопічність розвитку та
втрата світоглядних орієнтирів. Ці явища призводять до руйнування звичних
соціальних структур, до суттєвих змін у політичній та ідеологічній сферах.
У процесі дослідження сучасного світу було використано метод логічного
аналізу. Свою роль відіграв й такий метод, як синтез.
Отримані результати показали нам, що в сучасних умовах все зазнає
якісних змін. Це створює ситуацію життєвого дискомфорту, у результаті
чого світ стає для сучасної людини чужим.
Ключові слова: ситуаційність, калейдоскопічність, втрата світоглядних
орієнтирів, маргінальність.

Питання укоріненості в бутті, життєвої адаптації,
живучості людини в сучасних умовах стають
надзвичайно актуальними. Сучасний світ настільки
змінний і нестабільний, що він корінним чином змінює
всю систему ціннісних пріоритетів людини, від якої
сьогодні об’єктивно вимагаються такі людські якості,
які в минулому вважалися рідкісними.
Справжня історія з її неухильним прискоренням, на
думку
багатьох
учених,розпочалася
з
епохи
західноєвропейського Відродження, яка дала могутній
поштовх тим процесам розгортання лібералізму,
свободи та індивідуальності, які через кілька віків
породили
західноєвропейську
цивілізацію.
Найголовніші її ознаки – свобода людини, її права,
особливо право на самовизначення, вільний ринок,
демократія. Ці та інші засади європейського суспільства
породили так званий західний світ або цивілізацію, яка
демонструє небачені темпи розвитку.
Разом з тим, потрібно сказати, що вказаний швидкий
розвиток західної цивілізації – це факт останніх
десятиліть, можливо століття. А до того часу західне
суспільство ще не заявляло про швидкі темпи розвитку.
Відомий німецький філософ К. Ясперс зазначив, що
“був час, коли людина відчувала світ неминущим,
таким, як він існував між золотим віком, що щез, і
призначеним божественним кінцем. У цьому світі
людина будувала своє життя, не пробуючи змінити
його. Її діяльність була спрямована на покращення
свого становища в рамках незмінних умов. У них вона
відчувала себе захищеною, єдиною із землею і небом.
Це був її світ, хоч у цілому він уявлявся їй мізерним, бо
буття вона вбачала в трансцендентальності” [4, с. 288].
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Зовсім інша картина світу видається сучасній
людині. К. Ясперс зазначає, що “людина виявляється
відірваною від своїх коренів, коли вона усвідомлює себе
в історично певній ситуації людського існування. Вона
начебто не може більше утримувати буття. Як людина
жила раніше в зрозумілій єдності реального існування і
знання про нього, яке розуміється, стає очевидним
тільки нам, кому життя людини минулого уявляється як
таке, що протікає в якійсь прихованій від неї дійсності”
[4, с.288].
Ці слова великого німецького інтелектуала,
представника екзистенціалізму були наведені для того,
щоб у порівнянні з людиною минулого уявити, якою
проблемою для сучасної людини є світ і життя в ньому.
Адже, як далі говорить К. Ясперс, ми знаходимося в
середині певного руху, який у якості зміни знання
примушує змінитися існуванню і в якості зміни
існування, у свою чергу, примушує змінитися
свідомості, яка пізнає. Цей рух утягує нас у вирій
безупинного подолання і творення, втрат та надбань,
який веде нас за собою тільки для того, щоб ми на мить
могли залишитися діяльними на своєму місці в
обмеженій сфері влади. Оскільки ми живемо не тільки в
ситуації людського буття взагалі, а пізнаємо її щоразу
лише в історично певній ситуації, яка іде від іншого і
жене нас до іншого [4, с. 289].
Важливо зазначити, що все сказане вище в контексті
сучасного світу та проблематики життя людини в
ньому, стосується звичайної людини, а не маргінальної.
Будь–яка людина сьогодні потрапляє у вирій як історії в
цілому, так і окремих її проявів. Не потрібно
додаткових аргументів, щоб стверджувати, що
особливості сучасного розвитку людського світу мають
пряме і неабияке відношення для маргінального
індивіда. Те, про що писав К. Ясперс у минулому
столітті, сьогодні посилилось не в рази, а на порядки
разів. Світ для сучасної маргінальної людини є не
просто швидкозмінюваним. Він відкриває такі свої
особливості, які виводять проблему ідентичності
маргінального індивіда в розряд найважливіших,
смисложиттєвих, духовно–світоглядних. Звернемось до
особливостей сучасного світу.
Одна з найяскравіших і найчуттєвіших тенденцій
сучасного світу – ушвидшення (прискорення) історії,
прискорення ритмів буття практично всіх складових
цього світу. Час неухильно скорочується, а простір
постійно розширюється. Це стало зрозумілим особливо
в останні десятиліття.
Важливо підкреслити, що сам світне є однорідним і
ніколи таким не був. Світ людського буття завжди був
мозаїчним, неодноманітним. Це означає, що його
розвиток не може бутирівношвидкісним, адже одні
сфери людського буття мають одні базові засади
функціонування,
які
забезпечують,
наприклад,
достатньо високу їх мобільність, а значить і темпи
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саморозгортання змінності. Інші сфери людського буття
ґрунтуються на таких засадах, які зумовлюють,
скажімо, досить повільну їх зміну. Наприклад, відомо,
що в ході будь–яких реформ економічні перетворення
відбуваються швидше, ніж духовно–світоглядні. Дуже
швидко змінюється мода, але досить повільно, навіть
десятиліттями, змінюються ментальні характеристики
народів,
соціальних
спільнот.
Через
свою
неоднорідність людський світ ніколи не розвивався
синхронно в усіх своїх проявах. Навпаки, цей процес
майже завжди був асинхронним. Доти, доки світ
уявлявся людині сталим, вказана асинхронність
розвитку світу не відчувалася людиною хоча б тому, що
корінним чином не міняла її становища в цьому світі.
Зовсім по–іншому асинхронність світу проявляється
сьогодні. Надзвичайна швидкість його розвитку і
одночасно різні темпи розгортання і зміни його окремих
сфер створили ефект розірваності світу. Це вже не той
єдиний, цілісний, однотонний світ, який уявлявся
людиною минулих епох. Цей світ розчленований,
розірваний, сегментарний. Сучасна людина (як
нормальна, так і маргінальна) бачить його таким, що не
має єдиної основи, а складається з величезної кількості
різноманітних частин, кожна з яких є своїм світом.
Спостерігається певна парадоксальність сприймання
світу сучасною людиною. З одного боку, планетарність
світу, його глобальний характер виступає аксіомою для
будь–якої людини. Це усвідомлення приходить завдяки
неймовірному розширенню в останні десятиліття
соціального простору. Засоби людського спілкування
стали такими досконалими, що будь–який людський
індивід у наш час може здійснювати вільну
комунікацію з будь–якою частиною світу. З іншого
боку, темпи життя будь–кого з нас стали такими, що
діяти ефективно ми можемо лише в обмеженому
соціальному просторі і часі.
Онтологічна і гносеологічна розірваність сучасного
світу породжує таке явище, як ситуаційність буття
сучасної людини. Сучасний людський індивід – це
соціальний суб’єкт та об’єкт, який функціонує в певній
конкретно взятій суспільній ситуації. Якщо людині
традиційного суспільства кожна життєва ситуація
уявляється логічною і органічною ланкою єдиного
суспільного буття, то сучасна людина такої ідилії
позбавлена. Оскільки світ є розірваним, фрагментарним,
то і життя сучасної людини перетворюється на
фрагменти, відрізки, життєві ситуації, у яких людині
важко знайти щось спільне, окрім того, що він є для
людини проблемою. “Очевидно, – зазначає В. Муляр, –
що сучасна особистість відрізняється від особистості в
традиційних суспільствах тим, що вона живе
ситуативним життям, а не сталим. Її життєвий шлях –
постійна зміна економічних, морально–етичних,
політичних, культурних засад. І кожна досить значуща
віха на цьому шляху – це нова ситуація, нерідко зовсім
не подібна до попередньої, з новим стилем проблем і
принципами їх вирішення” [3, с. 251].
Розірваність сучасного світу, його подрібненість та
ситуаційність створюють новий ефект – ефект
людського життя як набору подій, які ідуть одна за
одною. У їх послідовності неможливо зрозуміти певну
логіку чи закономірність, адже вони можливі в
людському уявленні світу лише тоді, коли чітко
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вбачається смисл, а його не видно якраз через
роздрібленість світу на окремі ситуації, події. У цьому
смислі досить вчасними є слова відомого літератора і
мислителя Оноре де Бальзака, який писав: “Життя –
нагромадження дрібних обставин, і навіть найбільші
пристрасті– лише жалюгідні їх піддані” [1, с. 7].
Ефект людського життя як набору подій, які
найчастіше ніяк не пов’язані між собою, а отже в їх
розгортанні важко знайти якусь послідовність і
залежність, корінним чином змінює механізм
формування світогляду як людини. Адже в
традиційному суспільстві, як відомо, світ уявлявся
людині цілісним, сталим. У ньому вона почувала себе
органічною його частиною, а відносини зі світом
будувала як відносини частини та цілого. Це уявлення
цілого
було
засадною
умовою
формування
смисложиттєвих атрибутів людської свідомості. Як
зазначає К. Ясперс, “об’єктивне ціле уявляється виразно
конструйованим або неясним у своїй невизначеності, те
тло, на якому я стверджуюсь у моїй ситуації, у її
необхідності.
Моє
місце
ніби
визначається
координатами: те, що я існую, – функція цього місця;
буття – ціле, я – його наслідок, модифікація або член.
Моя сутність – історична епоха, як і соціологічне
становище в цілому.
Історична картина універсального розвитку людства
як необхідного процесу, у якому б образі його не
мислити, виявляє магічну дію. Я – те, що є час. А те, що
є час, виступає як певне місце в розвитку. Якщо я його
знаю, то знаю вимогу часу. Для того, щоб досягнути
розуміння справжнього буття, я повинен знати ціле, у
відповідності з яким я визначаю, де ми знаходимось
сьогодні... Цей розгляд цілого – основна помилка; саме
буття цього цілого проблематичне” [4, с. 303].
Таким чином, існуючи впродовж усієї історії, аж до
того її відрізку, який показав неймовірне прискорення
історії, людина будувала своє буття, виходячи з
переконання про те, що ціле є реальним, об’єктивним і
вічним. Воно виступає тією світоглядно–духовною
основою, поза якою жоден людський індивід не в змозі
стати людиною. Адже соціалізація кожного з людей і
виступає процесом входження індивіда в світ
людського, вона є процесом набуття людиною
людських якостей – таких потреб, цінностей, волі,
різноманітних здібностей, які забезпечили б людині
повноцінне функціонування в соціумі. У сучасних
умовах все зазнає якісних змін. У результаті
формування уявлення про світ як про подрібнений і
позбавлений цілісності, людина стикається з гострою
світоглядною, смисложиттєвою проблемою. Вона
полягає в тому, щоб будувати свою життєву
перспективу поза цілісністю, з думкою про те, що
цілісність просто не існує. А звідси питання про сенс
життя та об’єктивні основи його формування. В
результаті і випливає проблема світоглядних засад
людського життя не тільки в ситуаційності, а у його
глобальності.
Це
створює
ситуацію
життєвої
некомфортності, у результаті чого світ стає для сучасної
людини чужим.
Ще більш драматичніше, описана картина світу,
сприймається маргінальною людиною. Адже всі ті
ознаки світу, як його ушвидшення, онтологічна та
гносеологічна розірваність, ситуаційність та відсутність
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послідовності і логіки розгортання спричиняють на
маргінала набагато болючіший вплив, а ніж на
звичайного індивіда. Можна твердо говорити про те, що
сучасний світ з його особливостями виступає для
маргінальної людини проблемою в проблемі.
Загострення почуття закинутості, забутості для
маргінала є надзвичайно небезпечними. Негативний
наслідок втрати звичного способу життя, звичного
соціального статусу збільшується у рази. У порівнянні
із звичайною людиною маргінал не завжди бачить
шляхи виходу з такої ситуації, оскільки він за
визначенням перебуває в невизначеному статусі,
втративши одні культурні орієнтири і не придбавши
достатньо інших.
Усі показані вище суттєві ознаки сучасного світу
необхідно доповнити калейдоскопічністю життя
людини. Вона закономірно виникає в результаті
взаємодії вказаних вище ознак світу з головною його
ознакою – постійним прискоренням ритмів усіх його
сфер. Можна сказати, що темпи розгортання сучасного
світу набувають форми такої самої експоненти, якої
форми набуває в останні десятиріччя явище зростання
населення Землі. У процесі постійного розгону історії,
життя людини виглядає як всезростаючий калейдоскоп
подій, шукати смисл в якому стає все складніше.
Нерідко втрачається сенс пошуку такого смислу. Цей
висновок людина робить тоді, коли починає аналізувати
і навколишній світ, і своє життя. Тоді виявляється, що
наш розум далеко не завжди здатний осягнути буття.
Більше того, сучасній людині нерідко здається, що
розум взагалі нездатний до точного відтворення глибин
світу та людської сутності, бо величезна частка цих
глибин ґрунтується якраз не на розумних началах. А
оскільки це так, тоді життя людини наповнюється
змістом, який непідвладний розуму. Цей зміст – суть
людських діянь, які дуже рідко осмислюються, але
майже завжди не піддаються поясненню. “Все метушня
і знемога духу, і немає від них користі під сонцем!” [2,
с. 667], – ці слова з Біблії якнайкраще характеризують
визначальну ознаку буття людини в сучасному світі –
ситуацію абсурду.
Потрібно сказати і про ті наслідки, які чинить на
перспективу індивідуальної самореалізації людини
втрата її світоглядних орієнтирів. Найголовнішим серед
них назвемо втрату живучості, адаптації до
маргінальних умов. Людина, яка опинилася в
маргінальному стані, що нею усвідомлюється як
незрозумілий, абсурдний, дуже часто проймається
нігілізмом, негативними настроями. Оцінюючи власне
життя як найдорожче, що вона має, руйнування цього
звичного для себе соціокультурного стандарту вона
сприймає за руйнування всього світу. Саме тоді
найгостріше проявляється явище занепаду здатності
адаптації, живучості людини.
Отже, роблячи висновки, зауважимо, що цілий ряд
понять, які були піддані аналізу вище, мають одну і ту
ж генетичну нішу, оскільки характеризують складність
сучасного світу та його різноплановий вплив на
життєдіяльність людини. Такими однорідними у даному
контексті виступають явищаушвидшення історії,
ситуаційності, калейдоскопічності сучасного світу,
втрата світоглядних орієнтирів, занепад потенціалу
живучості людини.
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Modern worldview
Rapid changes inherent in modern society dictates new requirements for human
life and outlook. The world for a man is not just changing, it always developed
asynchronously. Another problem is a more thorough study of social reality. This is a
drastic violation of all organic components of human life, the loss of reliable, vitally
important landmarks of human existence: the level of social structures, culture and
the individual, his thinking, values and preferences, integrity and health.
Material studies phenomena such as dissemination, situational existence of
modern man, kaleidoscopic of loss and ideological orientations. These phenomena
lead to the destruction of familiar social structures, significant changes in the
political and ideological spheres.
The study of the modern world used method of logical analysis. Played a role
and a method such as synthesis.
The results showed us that nowadays is undergoing a qualitative change. This
creates a situation of life discomfort resulting world is alien to modern man.
Keywords: situational, kaleidoscopic, loss of ideological orientation,
marginality.
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Современное мировосприятие
Быстрые изменения, присущие современному обществу, диктуют новые
требования к жизнедеятельности человека и его мировосприятия. Мир для
человека является не просто изменяемым, он всегда развивался асинхронно.
Проблемным становится более тщательное изучение социальной
действительности. Речь идет о кардинальном нарушении органичности всех
составляющих человеческой жизнедеятельности, о потере надежных,
жизненно значимых ориентиров человеческого бытия: на уровне социальных
структур, культуры, отдельного индивида, его мышления, системы ценностей
и предпочтений, моральных качеств, здоровья.
Материалами исследования стали такие явления, как раздробленность,
ситуационность бытия современного человека, калейдоскопичность развития
и потеря мировоззренческих ориентиров. Эти явления приводят к разрушению
привычных социальных структур, к существенным изменениям в политической
и идеологической сферах.
В процессе исследования современного мира был использован метод
логического анализа. Свою роль сыграл и такой метод, как синтез.
Полученные результаты показали нам, что в современных условиях все
претерпевает качественные изменения. Это создает ситуацию жизненного
дискомфорта, в результате чего мир становится для современного человека
чужим.
Ключевые слова: ситуационность, калейдоскопичность, потеря
мировоззренческих ориентиров, маргинальность.
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ОНТОЛОГІЧНІ, АКСІОЛОГІЧНІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ
Проаналізовано онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади
розвитку сучасного світу, в контексті яких розглянуто поняттєво–
категоріальний
апарат
даного
соціально–філософського
дискурсу,
проблематика, яка відноситься до кожного із них. Розкрито положення про
те, що сучасний світ базується на даній тріаді – онтології, аксіології,
антропології, яка виходить на людину і зачіпає багато сучасних проблем –
управління, політики, влади.
Ключові слова: онтологія, аксіологія, антропологія, буття, культура,
культурна антропологія, архетип, антропологічна експертиза, сучасний світ,
розвиток, глобалізація.

Онтологічні засади сучасного світу потребують
пояснення поняття “онтологія”. Від грец. ontos – буття і
logos – вчення, слово; анг. оntology; фр. оntology –
вчення про буття, фундаментальні принципи, найбільш
загальні категорії і визначення сутнісного. Онтологія –
це вихідна категорія аналізу світу, в якій фіксується
переконання про існування оточуючого світу та самої
людини. Існує багато різноманітних значень і відтінків
онтології: 1) як начало всього сущого; 2) реальність, в
якій існує людина; 3) структура нашого знання про світ;
4) картина світу, модель реального світу; 5) спосіб
індивідуального буття людини; 6) вчення про граничні
принципи і категорії буття. Саме онтологія як наука
(метод, принцип) буття в його цілісності та
універсальності визначає форми, фундаментальні
принципи
улаштування
всього
сущого
та
ототожнюється з метафізикою, яка включає як
природне буття, соціальне буття, так і буття людини. Це
свідчить, що аналіз буття може бути матеріальним і
ідеальним, включаючи “першу” і “другу” природу,
об’єктивний і суб’єктивний дух. Головна робота
М. Гайдеггера “Буття і час” опублікована у 1927 р, в
якій він дав аналіз людського існування, розглядає його
як шлях до розуміння самого буття [1]. Методом
М. Гайдеггера є феноменологія, яка була сприйнята ним
від Е. Гуссерля.
Мета наукового дослідження – виявити онтологічні,
аксіологічні та антропологічні засади розвитку
сучасного світу, що розвиваються в умовах глобалізації,
і породжують багато проблем даного характеру.
Дана мета реалізується в наступних задачах:
– проаналізувати онтологічні засади сучасного світу;
– виявити аксіологічні засади сучасного світу;
– обґрунтувати антропологічні засади сучасного
світу.
В контексті запланованого аналізу відмітимо, що
буття – інваріантне, порівнюється з такими категоріями,
як реальність, дійсність, існування. На перший погляд
здавалося б, що категорія “буття” є надзвичайно
складною. У цьому контексті буття – це інтегральна
характеристика світу в його цілісності Буття – це
сукупність всезагальних визначень, які зумовлюють
положення людини в світі, її відношення до оточуючого
середовища. Цю тезу підкріпимо тим, що онтологічні
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засади розвитку сучасного світу залежать від
історичних і культурних вимірів, частково співпадають
з поняттям універсуму, космосу, природи, життя,
Всесвіту. Попри стислі визначення буття як єдине ціле
вказує на зв’язок, порядок чи ієрархію різноманітних
видів, процесів, подій, що відбуваються, і розглядається
у контексті сутності і різноманітності, пов’язаних з
субстанційними основами буття, з самим процесом
протікання подій. Безперечно, сутність буття – у
вічному становленні єдності буття і небуття; це світ, що
включає природу, світ, людину. Міркуючи з цього
приводу відмітимо, що буття – це чисте існування,
причина самого себе, воно самодостатнє, ні до чого не
зводиться і ні з чого не виводиться. В контексті логіко–
гносеологічного та онтологічного поєднання двох
протилежних понять – об’єктивного і суб’єктивного –
ми вводимо поняття “мезореальності”, яке допомагає
виявити як об’єктивність, так і чисту суб’єктивність.
Мезореальність трансцендує фрагменти об’єктивної
реальності, яка виявляє, з однієї сторони, онтологічні
умови свого існування, а, з іншої, суб’єктивну
реальність, яка продукує умови існування особистості.
Тому буття, на нашу думку, – це все, що реально існує,
це матеріальні явища, соціальні процеси, творчі акти,
які відбуваються у свідомості людини.
Як
свідчить
соціально–філософський
аналіз,
сутність буття отримує в багато характеристик: “буття –
в – собі”, “буття – для – себе”, “поза–собою –
направлене – буття”, “буття –в–другому”, “буття–для–
інших”“. Розгорнуту концепцію онтології вперше
створили німецькі філософи, зокрема М. Гайдеггер у
його роботі “Буття і час”, де був розроблений проект
вчення про буття [1]. В той же час концепцію буття
розробляли: К. Ясперс, який запропонував вчення про
буття; Ж.–П. Сартр, який створив оновлену концепцію
про буття в доробку “Буття і ніщо”; Е. Гуссерль –
створив некласичний варіант онтології. Проблеми буття
розробляли
засновник
релігійної
(католицької)
антропології М. Шелер; “критичної онтології” –
Н. Гартман, М. Мерло–Понті. Як свідчить аналіз,
філософи розглядали буття як гранично широке поняття
про світ і в той же час вважали буття незалежним від
людини. Сучасні філософи розглядають людину як світ
особливого буття, а світ – крізь призму людської
свідомості. Так, І. Кант відмічав, що світ існує
незалежно від свідомості, але оскільки світ, предмети і
процеси світу пов’язані з людиною, то результати його
усвідомлення невіддільні від людини. Центром
антропологічних розвідок XX ст. є саме онтологія,
духовно не ізольована свідомість людини, а духовне
(свідоме і не свідоме), взяте в нерозривній єдності з
людським буттям. Цей новий сенс і вкладається в
традиційне поняття Dasein – (наявне буття, тут–буття).
Ми солідаризуємося з тим, що в контексті
феноменології, екзистенціалізму, персоналізму буття
тлумачиться не як шлях від sein– буття взагалі, як це
було в класичній онтології, а обирається зворотний
шлях – від людського Dasein до світу, яким він бачиться
людині і представляє собою метафізичні виміри
людського буття [1, с. 47].
На нашу думку, такий підхід вважається не тільки
реалістичним, а й гуманістичним, в центр якого
ставиться людина, її свідомість, активність, умови
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самореалізації. Згідно з М. Гайдеггером, Daseіn
тлумачиться як особливе людське буття, особливість
якого у тому, що воно здатне “запитувати” про самого
себе і буття взагалі [1]. Ось чому в категорії буття –
екзистенція як фундамент, на якому повинна
будуватись дана категорія і доповнюють буття як таке,
що
тісно пов’язане з поняттями “матерія” і
“свідомість”. Буття людини – це продовження буття
природи, не випадково воно включає ряд форм буття
речей і станів: буття суспільства, буття людини, буття
духовності (наука, культура, політика, право). Через
категорію “буття” світ уявляється як дійсність, через
єдність природи і людини, матеріального і духовного,
об’єктивного і суб’єктивного. Найважливішими
формами буття є простір, час, рух, які діалектично
пов’язані з фундаментальними визначеннями простору і
часу. Вони виявляються визначальними формами
перетворення дійсності, спілкування і діяльності,
формами
відтворення
і
оновлення
буття
і
життєдіяльності людей, які складають основу для
нормативної регуляції людської взаємодії, що зумовлює
ритм діяльності, утримує в собі важливе когнітивно–
теоретичне і соціально–ціннісне навантаження. Буття як
висхідна категорія аналізу світу – це висхідний принцип
людського існування, яке вкорінене в певних
особливостях людського життя як такого.
У зв’язку з цим М. Гайдеггер описує свою
філософію як дослідження Буття. Його вважають
екзистенціалістом, хоча він сам відкидає цей зв’язок,
стверджуючи, що саме буття як таке, а не особистісне
існування представляє для нього найбільший інтерес.
Гайдеггер використовує термін Dasein (буття), щоб
описати способи існування людської істоти, і
стверджує, що людське життя радикально відрізняється
від інших форм життя, тому що здатне пізнати себе і
роздумувати про це буття. Людські істоти можуть
вибирати автентичне життя, повністю розуміючи своє
положення у світі, чи не автентичне існування, що
походить на автоматизм, бездумне пристосування до
світу. Людина повинна зрозуміти своє Буття як ціле,
зрозуміти його як минуле, теперішнє і майбутнє [1,
с. 226]. Сучасний (неавтентичний) глобалізований світ
залишається світом небезпек, ризиків, конфліктів,
суперечностей і протистоянь, страхів і хвилювань за
свою долю, що ускладнює процес пристосування
людини до нових життєвих умов і приводить до
культурної, соціальної і політичної локалізації.
Глобалізація прокладає шлях до генерації не тільки
нової індивідуальності, але й зародження нового типу
особистості, який стає однією з головних основ
сучасних соціо–онтологічних процесів [3]. Буття
особистості як висхідна категорія аналізу сучасного
світу корелюється з певними процесами глобалізації,
аналіз якого необхідний для формування стратегії будь–
якого суспільства і держави.
Сучасні досягнення філософської науки свідчать, що
аксіологічні засади сучасного світу потребують
пояснення поняття “аксіологія” і “культура”.
Аксіологія – вчення про цінності сучасного буття,
аксіоми і постулати, із яких логічно виводяться
положення теорії, які започаткував ще М. Вебер.
Аксіологічний підхід до аналізу сучасного світу виник
під впливом праць німецьких філософів і культурологів
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кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., коли поняття “культура”
ототожнювалося передусім з духовною культурою.
Еволюція людства з точки зору аксіології, визначалася
тим, як і в яких формах еволюціонували релігійні,
моральні, правові, філософські і політичні норми
суспільства, його естетичні погляди і цінності.
Аксіологія як система цінностей суспільства набуває
форми взаємопов’язаної сукупності певних моральних
норм, за допомогою яких регулюються норми всередині
суспільства, підтримується його стійке існування і
забезпечується безпека. Вищі цінності як місткі
емоційно–образні
узагальнення
провідних
соціокультурних орієнтацій визначають усі сфери
життя, сенс існування людства. Поняття “культура” є
узагальнюючим і має кілька визначень. Своїм змістом
воно охоплює культуру історичних епох, суспільства,
окремих спільнот, особистості, видів людської
діяльності. Діяльність людини зосереджена на
виробництві матеріальних благ, творенні духовних
цінностей, у зв’язку з цим розрізняють матеріальну й
духовну культури. До матеріальної культури належать
засоби
виробництва
й
предмети
праці,
які
використовують у сфері суспільного виробництва.
Рівень і особливості її розвитку пов’язані з розвитком
виробничих сил і зумовлені виробничими відносинами
в суспільстві. Матеріальна культура є показником рівня
практичного оволодіння людини природою. До
духовної культури належать стан освіти і науки, рівень
освіченості населення, стан медичного обслуговування,
мистецтво, моральні норми поведінки людей у
суспільстві, рівень розвитку духовних потреб та
інтересів людей. Отже, культура в контексті
аксіологічних засад розвитку сучасного світу охоплює
всі досягнення людини у сфері матеріального і
духовного виробництва. Вона надзвичайно динамічна,
оскільки будь–яке покоління може розвиватися лише на
основі творчого осмислення і розвитку культурних
надбань
попередніх
поколінь.
Саме
завдяки
успадкуванню, розвитку і збагаченню їх відбувається
відтворення і удосконалення суспільства. Надбання
культури суспільства безпосередньо чи опосередковано
використовуються у всіх сферах людського буття, у
тому числі в менеджменті [2].
Запропонована модель дослідження свідчить, що
культура як аксіологічна засада розвитку сучасного
соціуму (організації, підприємства) базується на
знаннях, вміннях, навичках, досвіді і є результатом
особистого вкладу того, хто її проводить. Для її
визначення достатньо чотирьох характеристик: 1) вона
передбачає технічні знання в різних сферах управління,
в сферах зв’язків з зацікавленими сторонами і
циркуляції потоків в організації; 2) вона вписується в
стратегію підприємства, яке має свої кадри і свої
орієнтири; 3) вона базується на персональній
компетенції, пов’язаної з вирішенням проблем і
аналізом ситуацій; 4) вона передбачає етичні обов’язки
зі сторони менеджера, який здійснює свою діяльність в
рамках концепції особистої відповідальності за людей.
Культура може привести до підвищення ефективності
за рахунок: розширення знань про реальну ситуацію в
організації. Розуміння соціального клімату, аналіз
компетентності, аудит систем оцінки результатів,
управлінський контроль стають зовсім іншими після
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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проходження фільтра культури. Культура стратегічних
рішень покращує діагностику і реалізацію планів, вона
дозволяє
тестувати
перспективність
рішень
і
прогнозувати, які з них мають шанси на успіх, а які – ні.
Увага до культури сприяє зростанню показників
інтелектуального рівня і раціональності організації,
усвідомленому
прийняттю
змін.
Культура
є
колективним надбанням, так як включає в себе
комплекс цінностей, створених групою, вона є
першоосновою відносин, а, отже, і підвищення
ефективності, так як формує уявлення; з культурою
може асоціюватися певна концепція діяльності [3].
Стан наукового дослідження теми засвідчує, що в
контексті філософської антропології, яка вплинула на
розвиток людини, соціуму, влади та управління,
антропологічна константа якого включає: 1) біологічну
константу (свідомість, самосвідомість, розум, інтелект,
творчі потенції); 2) соціокультурну константу
(устремління до пізнання, віра, людські (гуманістичні)
цінності,
особистість).
Під
антропологічною
константою (A–const) управління розуміється незмінна
фундаментальна постійна характеристика людини, що
входить у закони формування культури і є масштабною
характеристикою
соціокультурних
процесів
і
культурних моделей онтологізації людини. В філософії
І. Канта, наприклад, питання “що таке людина?”
формулюється як основне питання філософії;
Л. Фейербах ставить в центр філософії людину як
чуттєво–тілесну істоту; ідеї Ф. Ніцше, Дільтея, Гуссерля
сприяють підготовці філософської антропології, яку
розвинули Шелер, Плеснер, Гелен, Ротхакер. Загальним
для обговорення цього напрямку є намагання
розглянути людину як цілісну істоту, пояснити її з
природних особливостей, душевно–емоційної сфери,
пізнавальних здібностей, соціальності.
Саме осмислення антропологічних засад сучасного
світу потребує пояснення поняття “антропологія”
(філософська, політична, культурна, управлінська).
Філософська антропологія – це: а) філософські
дослідження природи людини та її сутності; б) течія у
західній філософії. Мета антропології – утвердження
інтелекту і творчості в діяльності як окремої людини,
так влади і управління, адже управлінці породжують
культуру, а культура – діяльність управлінців. Основою
буття управління є цінності, які формують його
культурний світ. Центральною категорією культурної
антропології є категорія “діяльності”, під якою слід
розуміється культуротворча діяльність управління,
результатом якої є виникнення культури і перетворення
її на життєве середовище цивілізаційної історії України.
М. Ландман розглядає людину як цінність, що є
витвором і знаряддям духу, який формується культурою
і сам її створює, саме тому й управлінська діяльність є
витвором і знаряддям духу управлінців. У фундаменті
культурної антропології – культура як система знаків і
символів індивідуально емпіричного ставлення людини
до навколишньої дійсності, яка герменевтизується як
специфічна
потенційність
соціально–культурних
надбань людства,
Для аналізу онтологічних, аксіологічних та
антропологічних засад розвитку сучасного соціуму слід
включити
теоретико–праксеологічну
концепцію
соціальної антропології. Остання являє собою вчення
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

соціальної організації окремих етносів і суспільств, що
включають звичаї, мову, економічний та політичний
лад, родинні звичаї, стосунки, поділ праці, міфологію,
релігію та ін. Сучасні принципи соціальної
антропології, які закладені Ф. Боасом і Б. Маліновським
на межі ХІХ–ХХ століть полягають в культурному
релятивізмі, міжкультурних зіставленнях дослідження
суспільства. Людина, будучи істотою фізичною, живе
згідно з законами матеріального світу у єдності своїх
матеріальних та духовних проявів, тому належить до
матеріального і духовного світу. Існування окремої
людини є первинним для людської сутності і зводиться
до створення як матеріальних, так і культурних
цінностей. Соціальні антропологи розуміють під
“культурою” своєї спільноти звичаї і ритуали, вироблені
на протязі всієї історії її становлення; загальний клімат
організації і характерні методи роботи з людьми, а
також проголошені нею цінності і її кредо. Культура
пов’язана з певними цінностями, що формуються в
організації і суспільстві. Культура – це сукупність
цінностей, переконань і способів мислення і розуміння
оточуючого світу, який є загальним для всіх членів
організації, що зачіпає кожного, формує почуття
організаційної ідентичності і породжує вірність більш
високим цінностям і переконанням.
На нашу думку, управлінська антропологія як
теоретична матриця сучасного світу постає визначним
фактором успішного функціонування промислових
підприємств, що представляють собою складно
організовані соціотехнічні системи, які забезпечують
регулювання і самоорганізацію соціальних процесів.
Антропологічний фактор управління являє собою
організаційно–управлінську
діяльність
соціальних
агентів, що включені в систему управління соціальними
процесами і забезпечують їх управлінські функції у
відповідності з розвитком виробництва і рівнем
розвитку антропологічної концепції на виробництві,
організації,
соціумі.
Введення
поняття
“антропологічний фактор” у концепцію управління
дозволяє
зафіксувати
багаторівневий
характер
управлінської взаємодії, при якій одна й та ж особа
здатна виступати по вертикалі багаторівневої
управлінської структури одночасно суб’єктом і
об’єктом відносно більш високого рівня [4, c. 215].
Солідаризуючись з вченими антропологами та
виходячи з функцій управлінської культури, ми
виокремлюємо в її структурі два рівні: 1) програмно–
цільовий, що включає ідеологічну і морально–
психологічну компоненту; 2) організаційно–практичний
(нормативний), що забезпечує нормативне регулювання
соціальної
діяльності.
Такий
підхід
дозволяє
оптимізувати антропологічний фактор управління
засобами управлінської культури. Уявляється, що в
сучасних умовах модернізації сучасного українського
суспільства стабілізуюча роль у функціонуванні
управління належить державі, яка повинна виступати як
системний соціальний регулятор, що виконує
координуючі функції і забезпечує формування єдиного
соціального простору. При цьому управлінський вплив
соціальних
інститутів
повинен
доповнюватися
процесами самоорганізації і самоуправління, акторами
яких виступають безпосередні суб’єкти господарюючої
діяльності, що діють в лабіринті соціальних та
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економічних проблем. В основі антропологічної
експертизи лежить оцінка рівня і характеру
відповідності реформ, які проводяться, з метою
здійснюваних перетворень об’єктивним уявленням про
місце у створюваній управлінській моделі майбутнього
людині [5].
Отже,
як
свідчить
попередній
аналіз,
антропологічна
експертиза
є
необхідним
продовженням і природним завершенням процесу
об’єктивації, своєрідною саморефлексією, здійснюючи
яку, людина усвідомлює себе дійсним активним
суб’єктом історії, творцем свого індивідуального
соціального буття. Захистити людину в умовах ринкової
економіки можливо, втілюючи у життя управління, в
основі якого: справедлива і економічно орієнтована
податкова система, соціально орієнтоване розподілення
бюджетних
ресурсів,
морально
і
економічно
підтримуване
меценатство,
різноманітні
форми
благодійності.
Можемо узагальнити, що на відміну від соціології,
культурна антропологія робить акцент на розумінні
суспільства як цілісності та на виявленні активного
суспільства “зсередини”, за реальної активної участі
антропологів у діяльності цього суспільства. Один із
засновників
культурної
антропології,
теоретик
структурно–функціонального підходу Е. Дюркгейм
запропонував “органічний” погляд на суспільство, в
контексті
якого
функціонування
уподібнюється
життєдіяльності
організму,
причому
суспільні
структури аналогічні органам та системам тіла.
Водночас він вважав, що соціальна дійсність зі своїми
фактами є особливою реальністю, існує на іншому
рівні, ніж буття індивіда з його потребами та психікою.
В рамках даного дослідження аксіологічні засади
аналізу сучасного світу зводяться до культури.
Культура як протилежність біологічного: антропологи
використовують це поняття в якості сукупного, що
означає символічні аспекти людського суспільства. Це
те, чому можливо навчитися: мова, звичаї, весь
комплекс умовностей, так як людська поведінка має
культурну зумовленість. Культура як протилежність
природи: культура протиставляється варварству і
природному стану; як сукупність всього самого
кращого в людському світі, єдність художніх досягнень
і досконалості. Культура як протилежність структурі:
культура виступає цементованим впливом, що дозволяє
зберегти структуру суспільства; забезпечує інтеграцію і
цілепокладання.
Культурне
як
протилежність
матеріального: культура – це сфера переконань, ідей і
практик; що має те ж значення, як і поняття ідеології.
Культура як образ життя: соціальні групи можуть
відрізнятися переконаннями, мовою, одягом, смаками,
уподобаннями відносно музики, інтер’єру, харчування
та інших рис, що характеризують образ життя;
сучасним суспільствам властива постійно зростаюча
фрагментація. Культура виступає як концентрований
організований досвід людства, як основа розуміння,
осмислення, прийняття рішення, як рефлексія всякої
творчості, основа консенсусу, інтеграції всякої
творчості, чотирьох характеристик: вона передбачає
технічні знання в різних сферах управління, в сферах
зв’язку з зацікавленими сторонами і циркуляції потоків
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в організації; вона вписується в стратегію підприємства.
Тому в її основу покладені архетипи.
Онтологічні, аксіологічні та антропологічні засади
розвитку сучасного світу включаюсь архетипи (від
грец. аrche – начало і typos – образ, первообраз,
проформа) – поняття, яке у розвитку сучасного соціуму
відіграє головну роль. Під шаром “особистого
несвідомого” вкладається основний зміст і предмет
вивчення класичного психоаналізу З. Фрейда. К. Юнг
виявляє “колективне несвідоме”, що трактується як
загальнолюдська засада душевного життя індивідів, що
передається, а не формується на основі індивідуального
досвіду. Якщо в особистому несвідомому основну роль
грають “комплекси”, то структуроутворюючими
елементами колективного несвідомого являються
архетипи як універсальні моделі несвідомої психічної
активності, які визначаються людським мисленням і
поведінкою. Архетипи – це кантівські “апріорні” форми
пізнання, проте позбавлені абстрактності і емоційно
визначені. Архетипічні уявлення (символи) – це
результат сумісної роботи свідомості і колективного
несвідомого. Символи є єдність прозорого свідомості
образу і неексплікованого смислу, що приводить до
глибинних основ психіки. Архетип – це ті символічні
образи, емоційно–динамічні моделі, що залишилися у
пам’яті людини острівцями закодованої інформації, у
психіці – емоційно забарвленими переживаннями,
залишками енергетичного етнокультурного піднесення.
Можемо відмітити, що архетипи як основа
аксіологічного осмислення сучасного світу – це
універсальні праобрази, праформи поведінки і
мислення, система настанов і реакцій, яка визначає
життя людини; формальні зразки поведінки або
символічні зразки, на основі яких оформлюються
конкретні, наповнені змістом зразки, що відповідають в
реальному житті стереотипам діяльності людини.
Праформи, чи архетипи характеризують розвиток
соціокультурних
явищ;
вони
не
заперечують
соціального та культурного прогресу, а, навпаки, є
показником його результативності. Чим ґрунтовніше
культурне завершення, тим більше людських досягнень
залучено до підготовки і здійснення. Тому найвищі
здобутки людства вкорінені в особистості і творчості
[6].
В контексті соціально–філософського осмислення
архетип як регулятор психічного життя передається
традицією, мовою, є “символом єднання” (К. Юнг).
Партикулярний архетип, заснований на побутовій
культурі соціальної взаємодії, демонструє смислотворчі
ознаки і визначається ритуальним характером
комунікацій. Людям і спільнотам, що відповідають
даному архетипу, притаманна висока соціальна
стійкість, вони слабо піддаються впливам поза рамками
звичного побутового ритуалу. Духовний архетип, що
базується на звичних цінностях, характеризує соціальну
культуру більш відкритих і масштабних спільнот, які
досить часто вступають у взаємодію з іншими
соціальними культурами, і визначається традиційним
характером комунікації, слугують основою соціального
механізму
адаптації
іншокультурних
образів.
Політичний
архетип
характеризує
людей
і
субспільноти,
зорієнтовані
на
соціокультурний
ціннісний світ, визначає суспільний договір, писане
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

право, закон. Національний архетип характеризує
визнання метасоціальної, надетнічної, міжрелігійної і
наддержавної єдності.
Як свідчить соціально–філософський аналіз, в
системі універсалій сучасного соціуму виражені
найбільш загальні уявлення основних сторін людської
життєдіяльності: про місце людини в світі, соціальні
відносини, духовне життя і цінності людського світу,
природу і організацію її об’єктів. Вони виступають в
якості свого роду глибинних програм, які передбачають
відтворення всієї різноманітності конкретних форм і
видів поведінки діяльності соціальної організації. В
світоглядних універсаліях культури можна виділити
певний інваріант, всезагальний зміст, властивий різним
типам культури і утворюючий глибинні структури
людської свідомості. І цей шар змісту не існує в
чистому вигляді сам по собі, він поєднаний із
специфічними
смислами,
властивими
культурі
історично певного типу суспільства, який виражає
особливості способів спілкування і діяльності людей,
збереження і передачі соціального досвіду, прийняту в
даній культурі шкалу цінностей. Саме ці смисли
характеризують національні та етнічні особливості
кожної культури, властиве відношення до природи,
праці, особистості. Вони визначають специфіку не
тільки далеких, але і споріднених культур – наприклад,
відмінність японської від китайської, американської від
англійської і т.п. В свою чергу, історично особливе в
універсаліях культури завжди конкретизується у
великій
безлічі
групових
і
індивідуальних
світосприймань і світопереживань. Для людини,
сформованої відповідною культурою смисли її
світоглядних універсалій частіше всього виступають як
презумпція у відповідності з якими він будує
життєдіяльність і які він часто не усвідомлює в якості її
глибинних засад. Смисли універсалій культури
утворюють категоріальну модель світу, що виявляються
у всіх сферах культури того чи іншого історичного типу
в мові, феноменах моральної свідомості, філософії,
релігії, художньому освоєнні світу, функціонуванні
техніки, політичній, організаційній, управлінській
культурі.
Висновки. Отже, онтологічні, аксіологічні та
антропологічні засади сучасного світу формуються в
умовах суперечностей глобалізованого світу. Сутністю
розвитку сучасного світу є перетворення онтологічних,
аксіологічних та антропологічних засад на єдину
структурно–функціональну систему, організовану за
універсальними принципами, що дозволяє розкрити в
повній мірі можливості сучасного соціуму. Культурний
аспект цього процесу пов’язаний з багатьма
протиріччями, оскільки в ньому поєднуються несумісні
феномени, нав’язані рекламою стандарти масової
культури суспільства споживачів. Процес глобалізації
безповоротний, протистояння йому недоцільне і
безглузде. Проблема полягає в “селекціонуванні”
цінностей, що проникають в Україну у процесі
соціально–економічної трансформації, у відборі
фундаментальних цінностей ринкового суспільства,
поєднанні їх з національно–етнічними цінностями, які,
своєрідно
виявляючись,
становлять
культурно–
цивілізаційну основу життя кожної нації. Онтологічні,
аксіологічні та антропологічні засади сучасного світу
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сприяють розвитку соціального капіталу, який є
фундаментальною основою демократичного суспільства
та ринкової економіки. Наявність міцного соціального
капіталу має позитивний вплив на ефективність
управління, має можливість вплинути на вихід України
з системної кризи та вийти на передові рубежі
соціального,
інтелектуального,
технічного
і
технологічного прогресу.
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Ontological, axiological and anthropological foundation of the
development of the modern world
Analyzed the ontological, axiological and anthropological Foundation of the
development of the modern world, in the context which describes the conceptual and
categorical apparatus of this socio–philosophical discourse, issues that relate to each
of them. Revealed the fact that the modern world is based on the triad – ontology,
axiology, anthropology, which goes out to the man and touches on many
contemporary issues of governance, policy, and power.
Keywords: ontology, axiology, anthropology, Genesis, culture, cultural
anthropology, anthropological expertise, modern world, development, globalizacija.
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Онтологические, аксиологические и антропологические
основания развития современного мира
Проанализированы онтологические, аксиологические и антропологические
основания развития современного мира, в контексте которых рассмотрен
понятийно–категориальный аппарат данного социально–философского
дискурса, проблематика, которая относится к каждому из них. Раскрыто
положение о том, что современный мир базируется на данной триаде –
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онтологии, аксиологии, антропологии, которая выходит на человека и
затрагивает много современных проблем – управления, политики, власти.
Ключевые слова: онтология, аксиология, антропология, бытие, культура,
культурная антропология, антропологическая экспертиза, современный мир,
развитие, глобализация.
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АРХЕТИПИ СВІТОУСТРОЮ ТА ЖИТТЄУСТРОЮ ЛЮДИНИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Розглянуті архетипи, які дають розуміння начал, структури та умов
існування світу та архетипи, на підставі яких створюється образ людини.
Подане розуміння мудрості як джерела розвитку індивідууму, з одного боку, і
як умова розвитку суспільства – з іншого, оскільки кожна людина бере участь у
спільному способі існування й в цьому процесі перетворює суспільство і саму
себе, самовдосконалюючись – примножує універсальне суспільне знання.
Зроблені висновки: мудрість є внутрішнім інтегративним особистісним
утворенням, яке спонукає людину до пошуків найвищої істини та виступає
мотивацією до розумних дій стосовно світу та інших людей; мудрість є
архетипом, який інтегрує людей у спільноту; узгодженість дій на засадах
мудрості окремих індивідуумів між собою сприяє безконфліктному існуванню
окремої спільноти серед людства; збереження власної ідентичності вимагає
згуртованості спільноти за ключовими цінностями, такими як Батьківщина,
рідна мова, культура, власна історія, традиції; мудрість виступає
об’єднуючим началом українського соціуму, а “немудрість” – руйнівним і
роз’єднуючим.
Ключові слова: архетип, мудрість, мікрокосм, макрокосм, світоустрій.

В наш час, із загостренням потреби в
самоідентифікації
українців
з
вільним,
висококультурним народом, який має довести собі та
світовій спільноті право на самостійне існування своєю
дієздатністю та силою духу, збільшується інтерес до
джерел української філософії як до закарбованої в них
мудрості народу. Народ, змушений боротися за своє
існування, завжди спирається на базові цінності, які
зумовлюють життя індивідууму та спільноти. Однією з
таких основ є мудрість.
Мудрість у праукраїнській спільноті природно
самовідтворювалася в процесі життя. Мудрістю з давніх
часів вважалося проникнення, розуміння засад
світобуття, уміння на основі здобутого знання і досвіду
безпомилково діяти у різних обставинах буття.
М. Попович зазначає: “Поняття мудрості включає
уявлення про єдине, узагальнене знання, що інтегрує
всю інформацію про світ” [4, с. 37].
В.Шевченко Мудрою називає людину, яка
“спроможна пов’язати переконливе
тлумачення
загальних підстав і причин життєбудівництва і
світоустрою з пізнанням і використанням конкретних
начал і причин у межах світу спільноти”, а немудрою
або глупою – людину, “котра до речей і людей, а також
до всього порядку світобуття ставиться на основі мір
якоїсь однієї обмеженої мудрості” [8, с. 27].
Поняття мудрості не ототожнюється з розумом,
оскільки включає не лише раціональний, а і інтуїтивний
рівень пізнання, а також проявляється не лише в
наявності певних знань, а і в умінні переконувати,
відстоювати свою думку. Непохитність, послідовність,
зваженість рішень, поміркованість дій – ознаки мудрої
поведінки.

148

Мудре ставлення до світу проявляється в турботі
про нього, охороні його багатств, а мудре ставлення до
людей – в любові та повазі до них. “Мудрість – це
світоглядне поняття або архетип, що інтегрує
організацію і взаємодію людей у спільноті [8, с. 29].
Тлумачення Мудрості тісно пов’язане з розглядом
питань про структуру світоустрою та життєустрою
людини, базових основ і умов існування індивідууму та
людської спільноти. Метою даної статті є аналіз
світоглядних уявлень, специфічно притаманних
національному способу мислення, які стали джерелом
філософських роздумів наступних поколінь вітчизняних
мислителів.
Вироблені
в
межах
міфології
символіко–
інформативні засоби та архетипи культури українського
народу, за допомогою яких пояснюються людина і світ,
особливості життя людини та її відносини в спільноті, є
підґрунтям національної філософії. Архети́п (грец. άρχή
(arche) – початок; τυπος (typos) – тип, образ; прототип,
проформа) – це прообраз, початковий образ, ідея,
первісна форма для наступних утворень. Філософія на
відміну від міфології, в якій завжди присутні сакральні
мотиви, у тлумаченні архетипів зосереджується на
реальних змістах, питаннях світобуття людини.
Філософія кожного народу виділяється не стільки
структурою архетипів, скільки акцентами, що робляться
при їх осмисленні з урахуванням конкретних умов
існування. При аналізі питань світоустрою філософія
спирається не лише на загальнолюдські цінності, якими
є земля, життя, родина тощо, але і на їхню ціннісну
ієрархію в бутті власного народу. Українська філософія
як вчення про участь людей у спільному способі
світоіснування виробляється на підставі тривалого
пізнання і тлумачення структури світу в межах етнічної
культури; створює теоретико–символічний образ світу,
на який вітально, практично й пізнавально спирається
людина.
В українській філософії з самого початку її
формування світ розумівся складним (сущим), який
складався з начал (сутностей). Пізніше, у трактатах
українських вчених ХVІІ–ХVІІІ ст. в значенні
“сутність” вживаються такі терміни, як грецьке “стихії”
або “елементи”, латинське “субстанції”. У подальшому
(ХІХ–ХХ ст.), хоча і змінювалась термінологія, чи
витлумачувався світ як сукупність народів, які
проживали на своїх територіях (П. Куліш) або як
зв’язок поселень, об’єднаних навколо центра
(В. Винниченко) – в українській філософії зберігалось
визнання складності, багатоначальності світу, єдності
його частин. У різні історичні періоди певні начала,
частини світу можуть набувати більшої значимості для
людей, що віддзеркалюється у нових поняттях, які
характеризують
світ,
наприклад,
“середовище”,
“довкілля”,
“всесвіт”,
“універсум”,
“космос”,
“дійсність” тощо.
Українська філософія визнає, що началами
світоустрою є земля, вода, повітря і вогонь, саме в цих
“начатках” перебуває зміст речей, подій і людського
життя (Л. Баранович). Дослідники І. Мірчук,
О. Кульчицький, І. Бичко та ін. відзначають, що в
українській філософії чільне місце в ієрархії сутностей
займає земля як народжуюче (творче), плодоносне
начало. Архетипи “Неньки–природи” та “Землі–матері”
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вкорінені в колективному підсвідомому українського
народу. Стихії у вченні про світ розглядаються як знаки
і символи вічності, що існували до появи природи, з них
створене й в них перетворюється при розпаді все живе й
неживе. Справедливим є й те, що руйнування стихії
(основи життя всього природного у світі) становить
загрозу життєвій базі самої людини.
Українська філософія, досліджуючи образ світу,
включала вивчення начал (субстанцій) та їх організацію
(субстанційні форми), що розумілися як простір і час.
С. Яворський вважав, що субстанційна форма
впорядковується природою для вдосконалення матерії,
проте будучи пізнаною, така форма настільки
вдосконалює матерію, наскільки становить з матерією
одне ціле. “Субстанційна єдність між матерією і
формою є субстанцією” [9, с. 463]. У світі, в якому
поєднується стихійне і природне, існує утворена
людством “символічна реальність” – надприродне. Ця
реальність функціонує як система комунікацій,
інформаційного обміну між людьми, вона інтегрує
людей в спільноту.
На підставі світоуявлень в українській культурі
формується образ людини. Людина розумілася
“мікрокосмом” – неподільною існуючою часткою
“макрокосму”, яка у зменшеному вигляді має всі
притаманні йому елементи та властивості.
Розуміння людини як “мікрокосму” випливає зі
змісту тлумачення “простого” і “складеного”,
“сутності” і “загального”. В “Ізборниках” Святослава
(пам’ятках
давньоукраїнського
перекладного
письменства, створених для чернігівського князя
Святослава Ярославича у 1073 та 1076 рр.), говориться:
“Сутністю є “наречена простота”, що має власне тіло,
яке можна певним чином описати” [2]. Людське тіло
складається із окремих сутностей (землі, води, повітря,
вогню). З’єднання сутностей утворює “суще”.
Як сталий принцип розуміння людини ідея
мікрокосму утверджується в українській філософії
упродовж ХVІІ–ХVІІІ століть.
Іоаннікій Ґалятовський (архімандрит Єлецького
Успенського монастиря у Чернігові в 1669–1688 рр.)
зазначає: “Троякій єсть світ – великїй, малий и середній.
Великїй світ єсть будинок, учинений з неба и з
елементов – з огню, з повітря, з води, з земли. Малий
світ єсть чоловік ‹…›. Середнїй світ єсть ввесь народ
людськїй…” [1, с. 198]. При народженні кожна людина
отримує різну частку фізичних складових, внаслідок
чого люди мають неоднакові схильності та здібності,
що проявляється в їхній індивідуальності та
неповторності.
В той час як спирання на архетип “мікрокосму” в
західноєвропейській філософії формувало думку про
людину як мізерну частку “макрокосму”, “механічний
апарат”, складений з мікроелементів, в українській
філософії велике значення надавалось такій сутності, як
“повітря”, що утворює “душу”.
За визначенням Л. Барановича (українського
церковного, політичного та літературного діяча другої
половини ХVІІ ст., архієпископа Чернігівського), “крім
природної основи, людина має духовне начало –
“серце”, що становить неповторну індивідуальність
особистості, її глибинне єство. “Сердечна” сфера є
вмістилищем релігійності та високої моральності, які,
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взаємопереплітаючись, протистоять потягу тілесної
частини людини до земних пристрастей, до
накопичення матеріальних багатств та ігнорування
духовних цінностей” [3, c. 7]. І. Максимович
(архімандрит Єлецького Успенського монастиря у
Чернігові в 1695–1710 рр.) визначає душу як
“безсмертну і розумну”. “Ничого не гине з нашого
духовного єства з того, що називаємо нашим “я”” [5,
с. 188]. Людина має у своїх вчинках та справах
спиратися на те, що є у неї в душі, на здоровий глузд,
совість та серце.
Учення про малий світ, “Мікросвіт” – є основою
сковородинської філософської системи. Г. Сковорода
пише: “Всяк рожденный есть в мырЂ сем пришелец,
слЂпый или просвещенный. Не прекрасный ли храм
премудраго бога мыр сей? Суть же тры мыры. Первый
есть всеобщій и мыр обительный, гдЂ все рожденное
обитает. Сей составлен из безчисленных мыр–мыров и
есть великій мыр. Другіи два суть частныи и малыи
мыры. Первый мікрокозм, сирЂчь – мырик, мирок, или
человЂк. Вторый мыр симболичный, сирЂчь библіа. Во
обительном коем либо мырЂ солнце есть оком его, и
око убо есть солнцем. А как солнце есть глава мыра,
тогда не дивно, что человЂк назван мікрокосмос,
сирЂчь маленькій мыр. А бібліа есть симболичный
мыр, затЂм что в ней собранныя небесных, земных и
преисподних тварей фигуры, дабы они были
монументами, ведущими мысль нашу в понятіе вЂчныя
натуры, утаенныя в тлЂнной так, как рисунок в красках
своих” [6, с. 138].
Сутність малого світу, людини, філософ розкриває,
виходячи із концепції двоприродності світу. У людині,
як у всьому сущому, є видиме та невидиме, тілесне та
духовне, тлінне та вічне, зовнішнє та внутрішнє. Свого
справжнього прояву, власне людського буття людина
набуває не з появою тілесності з її чуттєвими
властивостями, а лише за умови осягнення нею
невидимості, глибинних внутрішніх духовних витоків.
Визнаючи природну рівність людей, яка зумовлена
тотожністю “макрокосму” й водночас нерівність їхніх
талантів, Г. Сковорода у вченні про “сродну працю”,
зауважує, що людина повинна знати й усвідомлювати
свої природні здібності; виконуючи таку роботу, яка
відповідає вродженим властивостям, вона досягає їх
реалізації у своєму житті. Про розвиток людини
Г. Сковорода говорить, що людина оновлюється у будь–
якому віці, якщо вона відкриває у світі дещо нове, коли
здобуває таке знання, яке до часу у неї “на серці не
сходило”. Таким чином, внаслідок причетності до всіх
світових першопочатків, людина – мікросвіт, є
подібною до макрокосму, але індивідуально кожна
людина має специфічні властивості й здібності, котрі
відрізняють її від інших та “великого світу”. В
українському епосі вільною постає як окрема
особистість, так і громада.
Інтерпретацію людини як мікрокосму віднаходимо у
філософії В. Наріжного, М. Гоголя, П. Куліша, П.
Юркевича, К. Ушинського, М. Драгоманова, І. Франка
та ін.
Спирання на архетип “мікрокосму” дозволяло
аналізувати людину та народ у плані співмірності.
Людина не творить суспільство, а суспільство не
творить людину, бо кожна людина бере участь у
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спільному способі існування й в цьому процесі
перетворює суспільство і саму себе. Мудрість, в такому
контексті, виступає як джерело знань для розвитку
окремої особистості, з одного боку, і як умова розвитку
суспільства – з іншого, оскільки кожна людина
самовдосконалюючись,
примножує
універсальне
суспільне знання. Таким чином, мудрість є
всеохоплюючою та за своєю суттю співмірною зі
світом.
Питання світоперетворення та особистісного
самовдосконалення людини в українській філософії
знайшли продовження у роздумах про “поступ”.
Перебуваючи у світі, живучі в суспільстві людина
повинна не ухилятися від “сонячного життєвого
шляху”, “поступувати” від однієї цноти до другої,
старатися, щоб мати досконалі добродійства, щоб не
зневажати людей інших, жити з ними у згоді, не чинити
з ними сварки і війни”, – зазначає І. Ґалятовський [1,
с. 189]. І. Франко в поняття “поступу” включає дві речі:
“Одно те, що все на світі зміняється, ніщо не стоїть на
місці, а друге – чи зміняється на ліпше, чи на гірше?”.
Відповідь на друге запитання залежить від особистого
настрою людини. “Запитайте старого, знемощілого діда,
– пише І. Франко, – то він певно скаже вам: “Е, як я був
молодий, то ліпше було на світі”. Здоровий, сильний
чоловік, якому добре ведеться або який доробився
чогось в житті, скаже навпаки: “Все йде до ліпшого”
‹…›. Старого, немічного та збідованого діда, перед яким
видніється отворена могила, даремно було би
переконувати, що все ще буде ліпше, а молодий,
здоровий та відважний звичайно також не хоче вірити,
щоб усе йшло до гіршого” [7, с. 300]. Про рушійні сили
“поступу” І. Франко зазначає: “Як у цілій природі, так і
в розвою людства керму держать два могутні
кондуктори ‹…› – голод і любов. Голод, се значить
матеріальні і духовні потреби чоловіка, а любов – се те
чуття, що зроджує чоловіка з іншими людьми.
Людського розуму в числі тих кондукторів нема і,
певно, ще довго не буде” [7, с. 348].
Отже, світоглядні орієнтації кожного народу
визначаються його культурною специфікою, вони
вкорінені в міфології та теоретично відображені у
філософській традиції. Філософська думка виробляє та
закріплює ті світоглядні орієнтири, які корисні для
збереження індивідууму та спільноти, тобто які
стимулюють раціональну поведінку на засадах мудрого
існування. На основі світорозуміння, виробляються
цінності, які визначають життєдіяльність людини,
стають формою самоусвідомлення нею своєї соціальної
сутності та оцінки духовно–практичної діяльності
(національний
характер,
традиції,
світогляд).
Інтерпретація начал світоустрою та архетипів, на
підставі яких створюється образ людини є основою
інтуїтивно–інтелектуальної
діяльності,
якою
є
філософствування або любов до мудрості.
Мудрість є внутрішнім інтегративним особистісним
утворенням, яке спонукає людину до пошуків найвищої
істини та виступає мотивацією до розумних дій
стосовно світу та інших людей. Узгодженість дій на
засадах мудрості окремих індивідуумів між собою
сприяє безконфліктному існуванню окремої спільноти
серед людства. В той же час, збереження власної
ідентичності вимагає згуртованості спільноти за
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ключовими цінностями, такими як Батьківщина, рідна
мова, культура, власна історія, традиції тощо, щоб не
перетворитися на “Иванов, родства не помнящих”.
Отже, мудрість виступає об’єднуючим началом
українського соціуму, а “немудрість” – руйнівним і
роз’єднуючим.
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Archetypes of world–order and human life–order in Ukrainian
philosophical tradition
Archetypes, which give an understanding of beginning, structure and conditions
of the world existence and the archetypes, based on which created the image of
human are considered. Wisdom, in this context, acts as a source of knowledge for the
development of individual, on the one hand, and as a condition for development of
society – on the other, because every person during perfecting multiplies universal
public knowledge is given. Conclusions are made: wisdom is an internal integrative
personality formation that impels people to search for the highest truth and is the
motivation to reasonable actions toward the world and other people; consistency of
actions based on wisdom of certain individuals with each other and promotes
conflict–free existence separate community of mankind; preservation of own identity
requires the consolidation of community in main values such as homeland, native
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language, culture, preservation of own history, traditions; the wisdom serves the
uniting origin of Ukrainian society, and non–wisdom – destructive and separating.
Keywords: archetype, wisdom, microcosm, macrocosm, world–order.

Тополь О. В., доктор философских наук, профессор, заведующая
кафедрой социальных наук и технологий, Черниговский национальный
технологический университет (Украина, Чернигов), topololga@ukr.net
Архетипы мироустройства и жизнеустройства человека в
украинской философской традиции
Рассмотренны архетипы, которые дают понимание начал, структуры и
условий существования мира, и архетипы, на основе которых создается образ
человека. Подано понимание мудрости как источника развития индивидуума, с
одной стороны, и условий существования украинского социума – с другой,
поскольку каждый человек участвует в общем способе существования и в этом
процессе преображает общество и самого себя, самосовершенствуясь –
приумножает универсальное общественное знание. Сделаны выводы: мудрость
есть внутренним интегративным личностным образованием, которое
побуждает человека к поискам наивысшей истины и выступает мотивацией к
умным действиям относительно мира и других людей; мудрость является
архетипом, который интегрирует людей в сообщество; согласованность
действий на принципах мудрости отдельных индивидуумов между собой
способствует бесконфликтному существованию отдельного сообщества среди
человечества; сохранение собственной идентичности требует сплоченности
сообщества по ключевым ценностям, такими как Родина, родной язык,
культура, собственная история, традиции; мудрость выступает
объединяющим началом украинского социума, а “немудрость” –
разрушительным и разъединяющим.
Ключевые слова: архетип, мудрость, микрокосм, макрокосм, архетипы
мироустройства.
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РОЗУМІННЯ ІСТИНИ ТА ПРАВДИ
В ДІАЛОГІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ М. М. БАХТІНА
Розглядається специфіка погляду на істину та правду М. М. Бахтіним у
роботах “До філософії вчинку”, “Проблеми творчості Достоєвського” та
“Проблеми поетики Достоєвського”. Стверджується, що розуміння
філософом істини та правди в даних роботах суттєво відрізняється.
Детально описуються відмінності між баченням М. М. Бахтіним істини на
різних етапах наукової творчості. Зокрема, наголошується, що в роботі “До
філософії вчинку” М. М. Бахтін, перебуваючи під впливом неокантіанства,
розрізняв між собою істину, що належить до об’єктивного світу культури,
володіє автономною значущістю, та правду, яка є неповторною, належить
особистості, об’єднує у собі загальні та індивідуальні моменти. У роботах
присвячених творчості Ф. М. Достоєвського філософ вже не протиставляє
істину та правду, а критикує монологічний погляд на істину в межах “єдиної
свідомості взагалі”, натомість стверджуючи, що істина є діалогічною,
характеризується відкритістю, інтерперсональністю, виявляється в
результаті соціальної взаємодії.
Ключові слова: істина, правда, “монологізм”, діалог.

В XX–XXI століттях зростають тенденції до
розгляду предмету дослідження не як відчуженої
реальності, а як такого, що окреслюється крізь призму
ціннісних установок дослідника. А це, в свою чергу,
викликає ряд труднощів на шляху до обґрунтування
наукового знання як істинного. Виявлення слабких
моментів в кореспондентській та інших теоріях істини
доволі часто штовхає науковців відмовлятись від
поняття “істина” взагалі. Однак, в ряді гуманітарних
дисциплін, апеляція до знання істинного, на перший
погляд, може стати єдиним гарантом науковості. Тому
сучасне розуміння істини передбачає діалог різних
філософських
концепцій
та
синтез
найбільш
плодоносних ідей. Доречним в цьому ключі буде
розглянути погляд на істину в межах гуманітарного
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пізнання,
що
запропонований
філософом
М. М. Бахтіним.
Для нашого дослідження велике значення мають
наукові висновки М. Ляхтенмяки, який розглянув
співвідношення понять “істина” та “правда” в філософії
М. М. Бахтіна, Т. В. Щитцової, яка відштовхуючись від
бахтінського поняття “подія буття”, вирішила
продовжити
розпочату
філософом
роботу
по
обґрунтуванню гуманітарних наук, О. В. Крівошеєва,
який опираючись на твір “До філософії вчинку”
здійснив спробу розкрити чотири аспекти “причетної
свідомості”:
відповідальність,
висловлювання,
переживання,
емоційно–вольове
інтонування.
Опираючись на здобутки названних науковців, ми
поставили перед собою мету: з’ясувати специфіку
розуміння істини та правди М. М. Бахтіним в роботах
“До філософії вчинку”, “Проблеми творчості
Достоєвського” та “Проблеми поетики Достоєвського”.
Бачення філософом істини тісно пов’язана з його
критикою “монологізму” або, іншими словами,
“теоретизму” Нового часу, до якої філософ частково
вдавався вже в роботі раннього періоду “До філософії
вчинку” та, пізніше, в роботі “Проблеми творчості
Достоєвського” і в її редакції “Проблеми поетики
Достоєвського”. Тут слід зазначити, що наскрізною
темою наукового спадку філософа є тема взаємодії Я та
Іншого, які співіснують в якості двох відмінних
ціннісних центрів. Однак, в Новий час, на думку
М. М. Бахтіна, замість абсолютного поділу на Я та
Іншого з’являється штучно–утворена “одна–єдина
свідомість” або, іншими словами, “свідомість взагалі”,
свідомість без носія. Дослідуючи співвідношення
“свідомості взагалі” та істини філософ пише, що в
цьому співвідношенні “все істинне вміщається в межі
однієї свідомості, і якщо не вміщається фактично, то
лише згідно з міркуваннями, що випадкові та сторонні
до самої істини” [4, с. 59]. До таких міркувань в системі
монологізму відноситься багатоманітність людських
емпіричних уявлень, оскільки в єдиний контекст
свідомості включається лише те, що суттєве та істинне,
але позбавлене індивідуальності: “З точки зору істини
немає індивідуальних свідомостей… Будь–яке істинне
судження не закріплюється за особистістю, а належить
певному єдиному системно–монологічному контексту”
[4, с. 60].
Це означає, що мене немає в теоретично значущому
судженні. Цю ситуацію в науці та в суспільній
свідомості М. М. Бахтін визначив як “фатальний
теоретизм”, який, як пише філософ у свої ранній роботі
“До філософії вчинку”, спричинив розкол на два
замкнуті, недоступні однин для одного світи: “світ
культури, в якому об’єктивується акт нашої діяльності, і
світ життя, в якому цей акт дійсно протікає,
здійснюється” [1, с. 8]. “Теоретизм” Нового часу не
може подолати цю прірву між культурою та життям. Її
можна ліквідувати лише за допомогою “відповідального
вчинку”.
В зв’язку з такою критикою монологізму та
абсолютизму, як зауважує М. Ляхтенмякі, в ідеях
М. М. Бахтіна часто вбачають ознаки релятивізму, які,
крім
того,
посилює
позиція
філософа,
що
спостереження завжди визначається позицією того, хто
спостерігає та просторово–часовими відносинами між
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спостерігачем та об’єктом. Із бахтінського принципу
“не–алібі–в–бутті” випливає, що в суб’єкта немає
“вільного доступу” до дійсності в собі. Дійсність не
дана індивіду з об’єктивної точки зору третьої особи, а
він вступає в діалог з дійсністю зі своєї унікальної
відповідальної позиції.
Проте, не дивлячись, що такі ідеї можуть схиляти до
релятивістської інтерпретацій поглядів філософа, сам
М. М. Бахтін неодноразово заперечував свою
прихильність до релятивізму. В тексті “До філософії
вчинку” автор пише, що неприпустима правота будь–
якого релятивізму, що заперечує автономність істини та
намагається зробити її чимось відносним та
обумовленим [1, с. 14]. Такого погляду філософ
дотримувався пізніше. Зокрема, в праці “Проблеми
поетики Достоєвського” М. М. Бахтін зауважував, що
не лише релятивізм, але і догматизм характеризуються
тим, що вони однаково виключають будь–яку
суперечку, будь–який справжній діалог, роблячи його
або непотрібним (релятивізм) або неможливим
(догматизм) [3, с. 81].
Однак, не зважаючи на те, що філософ критично
ставиться до “теоретизму” або “монологізму” Нового
часу та заперечує свою прихильність до релятивізму і в
своїй ранній роботі “До філософії вчинку” і, пізніше, в
творах “Проблеми творчості Достоєвського” та
“Проблеми поетики Достоєвського”, власне погляд
філософа на істину в цих роботах суттєво відрізняється.
По–перше, якщо в роботі “До філософії вчинку”
бахтінське бачення істини сформувалось під впливом
марбурзьких неокантіанців, то в роботі “Проблеми
творчості Достоєвського” та її пізнішій редакції
“Проблеми поетики Достоєвського” М. М. Бахтін
відходить від неокантіанства. Що зумовило і всі названі
нижче відмінності між трактуванням філософом істини
в ранній роботі “До філософії вчинку” та в роботах
більш пізнього періоду.
По–друге, якщо в творі “До філософії вчинку”
М. М. Бахтін розрізняє між собою поняття “істина” та
“правда”, то в роботах присвячених творчості
Ф. М. Достоєвського філософ відмовляється від цієї
дихотомії. Дослідник. М. Ляхтенмякі припускає, що
дана відмова філософа в роботах “Проблеми творчості
Достоєвського” і “Проблеми поетики Достоєвського”
свідчить про те, що власне діалогічна філософська
програма М. М. Бахтіна в значній мірі відійшла від
епістемологічних припущень неокантіанства, до яких
від вже в творі “До філософіє вчинку” відносився з
серйозними обмовками [7, с. 415]. Відтак, можемо
знайти на сторінках цієї праці розуміння істини та
правди, а також їх розрізнення між собою. Зокрема,
В. Л. Махлін вважає, що бахтінська концепція
передбачає необхідність відрізняти правду від
загального місця істини, що встановлюється шляхом
відволікання від конкретної суб’єктивності та
конкретної історичності суб’єкта та об’єкта пізнання [8,
с. 83].
Щоб розглянути трактування М. М. Бахтіним істини
та правди детальніше, слід згадати, що в роботі “До
філософії вчинку” філософ розрізняв, як вже було
сказано, світ культури і світ життя, що відірвані одне
від одного. Відповідно, істина, на думку філософа,
відноситьсь до першого об’єктивного світу культури,
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володіє автономною значущістю, є універсальною та
автономною категорією, що не залежить від емпіричної
реальності, а тому, відповідно не має доступу до
єдиного, цілісного буття.
О. В. Крівошеєв досліджуючи роботу “До філософіє
вчинку”, так само стверджує, що “Істина якогось факту,
положення, події, в відповідності зі спадком епохи
раціоналізму, повинна складати певну єдність із
загальних та логічно тотожних моментів. Істина, з тою
чи іншою мірою очевидності, може виразити деяку
єдиність деяких елементів буття, але ніколи не може
виразити єдиність самого буття в його живому та
багатоманітному цілому” [6, с. 79]. М. Ляхтенмякі
зауважує, що значущість істини у М. М. Бахтіна вічна в
тому сенсі, що вона дійсно незалежна від того, стала
вона об’єктом актів пізнання чи ні [7, с. 413]. Зокрема,
філософ пише: “Значущість того чи іншого
теоретичного положення абсолютно не залежить від
того, чи пізнано воно кимось чи не пізнано. Закони
Ньютона були значущі і до їх відкриття Ньютоном, і не
це відкриття зробило їх вперше значущими, але не було
цих істин як пізнаних, долучених до єдиної події–буття
моментів” [1, с. 14]. Тобто, істина, по суті, знаходиться
по той бік наших спроб її пізнати.
Таким чином, підхід до такого єдиного, цілісного
буття в його конкретній дійсності можливий тільки із
середини вчинку, що дає нам змогу осягнути конкретну
та єдину правду, яка у М. М. Бахтіна не є тотожною собі
змістовною істиною, а є єдиною позицією кожного
учасника, правдою його конкретної дійсної повинності.
Це зовсім не означає, на думку філософа, що філософія
вчинку повернеться до психологізму та суб’єктивізму.
Суб’єктивізм та психологізм виникають лиши при
абстрактному поділі вчинку на об’єктивний сенс та
суб’єктивний процес здійснення, із середини самого
вчинку в його цілісності немає нічого суб’єктивного, в
своїй відповідальності вчинок задає собі свою правду,
як таку, що об’єднує момент загального та
індивідуального, є своєрідним містком між ними. Ця
одна єдина правда вчинку задана як синтетична правда.
М. М. Бахтін також говорить про безпідставність
побоювання, що ця одна єдина синтетична правда
вчинку ірраціональна. “Вчинок в його цілісності більш
ніж раціональний, – він відповідальний” [1, с. 30].
Філософ вважає, що помилка раціоналізму полягає в
протиставленні об’єктивного як раціонального, –
суб’єктивному, індивідуальному, одиничному як
ірраціональному та випадковому. Навпаки, вся
трансцендентальна єдність об’єктивної культури
насправді темна та стихійна, коли сильно відірвана від
одного та єдиного центру відповідальної свідомості.
Тільки вчинок, що взятий ззовні може виглядати
стихійним та темним, але із середини вчинку той, що
діє бачить не лише загальні поняття та моменти, але і
“чітко бачить і всіх цих індивідуальних єдиних людей,
яких він любить, і небо, і землю, і ці дерева… йому
зрозумілий і дійсний і належний сенс стосунків між ним
і цими людьми…” [1, с. 30–31], тобто він бачить
конкретну правду, яка об’єднує у собі загальні та
індивідуальні аспекти, має персональний характер, є
особистісно забарвленою. На думку філософа, будь–
який
пізнавальний
акт
характеризується
і
універсальними і унікальними моментами, що
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зливаються в єдине ціле. “Акти пізнання, будучи
відповідальними вчинками завжди спрямовані на
об’єктивні значущості, що діють в своєму автономному
світі” [7, с. 414].
Можемо побачити, що М. М. Бахтін розуміє правду
як конкретну реалізацію істини в певному просторово–
часовому контексті неповторної події–буття. Правда ж
завжди є унікальною, індивідуальною, активною,
відповідальною, історичною. Правда тісно пов’язана з
відповідальністю, є моментом емоційно–вольового
відношення людини до того, що вона переживає. Тільки
абсолютне, унікальне “Я” здатне виразити правду буття
через
активне
емоційне–вольове
переживання
індивідуальних, конкретно–історичних подій.
Значні у собі теоретичні положення стануть
правдами лише тоді, коли вони будуть пізнанні та
долучені до конкретного буття–події. І будь–який акт
пізнання, через який автономні істини стають частиною
нашої соціальної реальності, відноситься до нашої
часовості та характеризується своєю неповторною
позицією.
Отже в роботі “До філософії вчинку” філософ
опирається на запропоноване в неокантіанстві
розмежування між істиною як автономною значущістю
та правдою, як реалізацією істини в житті. В роботі
“Проблеми творчості Достоєвського” та в її пізнішій
редакції мова про таке розмежування у філософа не йде.
По–третє, в роботах “Проблемах творчості
Достоєвського” та “Проблеми поетики Достоєвського”,
М. М. Бахтін не лише критикує згаданий нами
“теоретизм” або ж “монологізм”, а й критично
відгукується про монологічний погляду на істину в
межах “єдиної свідомості взагалі”, натомість
пропонуючи діалогічне розуміння істини, якого ще не
було в роботі “До філософії вчинку”. Дослідниця
Т. В. Щитцова вважає, що акцентуація М. М. Бахтіним
діалогічного виміру істини тісно пов’язана зі
звільненням питання про істину від впливу
гносеологічної традиції, що закріпилась в філософії
Нового часу і втілилась для М. М. Бахтіна в
неокантіанстві [9], про яке ми вже неодноразово
згадували в даній статті.
На думку філософа, при монологічному підході
істина неперсоналістична, не закріплюється за
особистістю, а належить певному єдиному системно–
монологічному контексту, штучно створеній свідомості
взагалі.
На відміну від “монологічної” концепції істини, яка
виключає можливість справжньої діалогічної взаємодії
свідомостей, згідно з діалогічним розумінням, істина
невід’ємна від конкретних свідомостей. М. М. Бахтін,
вважає, що основною думка творчості Достоєвського
полягає в тому, що істина в області останніх світових
питань, не може бути розкрита в межах однієї
індивідуальної свідомості, вміститися в ній. Істина
може бути розкрита, окрім того, лише частково, в
процесі
діалогічного
спілкування
багатьох
рівноправних свідомостей. Цей діалог про останні
питання не може бути закінченим, ні завершеним, поки
існує людство, яке шукає істину. Кінець діалогу був би
рівнозначним загибелі людства. Оскільки, діалог, на
думку М. М. Бахтіна, принципово не завершений, то
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відповідно незавершеним є і процес пізнання істини,
вона характеризується принциповою відкритістю.
Ф. М. Достоєвський перший з письменників, хто
зрозумів, що в одну голову не можливо вмістити істину,
що істина розвивається лише в незавершеному діалозі,
що людина та люди внутрішньо безкінечні [2, с. 464]. В
праці
“Проблема
творчості
Достоєвського”
М. М. Бахтін стверджує, що цілком можна припустити
та
помислити,
що
єдина
істина
вимагає
багатоманітності свідомостей, що вона принципово не
вміщається в межі однієї свідомості [3, с. 60]. З даного
формулювання випливає,що, згідно М. М. Бахтіну,
істина інтерперсональна, оскільки породжується в
результаті діалогу різних голосів, що представляють
унікальні точки зору на дійсність. Діалог свідомостей, в
свою чергу, реалізується в формі конкретних
висловлювань, що виражають ту чи іншу смислову
позицію.
Філософ
вважає,
що
мислити
для
Ф. М. Достоєвського – означає запитувати та слухати,
виправдовувати установки, одні поєднувати, інші
розкривати. В світі Ф. М. Достоєвського і згода зберігає
свій діалогічний характер, тобто ніколи не приводить до
злиття голосів та правд в єдину безособову правду, як
це відбувається в монологічному світі [2, с. 67]. Саме
тому в творах Ф. М. Достоєвського абсолютно немає
жодних окремих думок, положень та формулювань типу
сентенцій, висловів, афоризмів і т.д., які будучі
виокремленні з контексту і відсторонені від голосу,
зберігали б в безособовій формі своє смислове
значення.
Проте, діалог можливий і в межах “монологізму”,
але тоді він розуміється суто як композиційна форма.
Як приклад М. М. Бахтін згадує педагогічний діалог,
суть якого полягає в тому, що учень приймає вже
готову істину від вчителя, що знає її. Тому,
педагогічний діалог Платона не є педагогічним у
власному сенсі цього слова, так як при такому погляді
істина встановлена до діалогічної зустрічі свідомостей.
Таким чином, істина, на думку М. М. Бахтіна,
характеризується
подієвістю,
відкритістю
та
інтерпесональністю. Такий погляд на істину по
проявляється у філософа і в наступних роботах.
Зокрема, згідно з визначенням філософом предмету
гуманітарних наук як виразного буття, що говорить, а
гуманітарної думки, як думки що народжується завдяки
чужим думкам [5, с. 306], істина – це те, що
виявляється–визначається на “межі двох”. У творі
“Проблема
тексту”
таке
трактування
істини
підкріпляється у М. М. Бахтіна аналізом висловлювання
і тексту. Філософ пише: “Подія життя тексту, тобто
його справжня сутність завжди розвивається на межі
двох свідомостей, двох суб’єктів” [5, с. 310].
Отже, в роботі “До філософії вчинку” М. М. Бахтін
розглядає істину, як таку, що є автономною, значущою
незалежно від того, як дійсність являється людині,
протиставляючи її правді, яка є неповторною,
індивідуальною, тісно взаємопов’язаною с особистістю,
такою, що об’єднує об’єктивні та суб’єктивні моменти.
Однак вже в творі “Проблеми творчості Достоєвського”
та її пізнішій редакції “Проблеми поетики
Достоєвського” філософ вживає істину дещо в іншому
значенні, згідно з яким істинна невід’ємна від
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соціальної взаємодії мовленнєвого спілкування, бо
породжується в діалозі між різними унікальними
поглядами на дійсність. А оскільки, як ми побіжно
згадували в статті, погляд на істину та правду в
М. М. Бахтіна частково сформувався під впливом
філософії неокантіанства, то в подальшому було б
доречно провести більш детальний порівняльний аналіз
між трактуванням істини М. М. Бахтіним та цим
філософським напрямком.
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Understanding of verity and truth in M. M. Bakhtin’s dialogical
philosophy
In the article, specific nature of M. M. Bakhtin’s view on verity and truth in his
works “Toward a Philosophy of the Act”, “Problems of Dostoevsky’s Art” and
“Problems of Dostoevsky’s Poetics”. It is stated that philosopher’s understanding of
verity and truth in these works differ significantly. Differences in M. M. Bakhtin’s
vision of verity on different stages of scientific work are described in detail. In
particular, it is emphasized that in “Toward a Philosophy of the Act” work
M. M. Bakhtin, who was under the influence of Neo–Kantianism, distinguished verity
belonging to objective world of culture, possessing autonomous significance, and
truth that is unique, belongs to the personality, unites in itself general and individual
moments. In the works dedicated to F. M. Dostoyevsky’s creative work, the
philosopher is no longer contradistinguishing verity and truth, but is criticizing
monological view on verity within “single consciousness at all”, stating instead that
verity is dialogical, characterized by openness, interpersonality, revealed in
consequence of social interaction.
Keywords: verity, truth, “monologism”, dialogue.
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Понимание истины и правды в диалогической философии
М. М. Бахтина
Рассматривается специфика взгляда на истину и правду М. М. Бахтиным
в роботах “К философии поступка”, “Проблемы творчества Достоевского” и
“Проблемы поэтики Достоевского”. Утверждается, что понимание
философом истины и правды в данных роботах существенно отличается.
Детально описываются отличия между видением М. М. Бахтиным истины на
разных этапах научного творчества. В частности, подчеркивается, что в
роботе “К философии поступка” М. М. Бахтин, будучи под влиянием
неокантианства, различал между собой истину, что принадлежит
объективному миру культуры, владеет автономной значимостью, и правду,
что является неповторимой, принадлежит личности, объединяет в себе общие
и индивидуальные моменты. В работах посвященных творчеству
Ф. М. Достоевского философ уже не противопоставляет истину и правду, а
критикует монологический взгляд на истину в границах “единственного
сознания вообще”, вместо этого утверждая, что истина является
диалогической, характеризируется открытостью, интерперсональностью,
проявляется в результате социального взаимодействия.
Ключевые слова: истина, правда, “монологизм”, диалог.
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ЧИ Є АРГУМЕНТ ЗОМБІ ПЕРЕДРІШЕННЯМ
СПІРНОГО ПИТАННЯ ПРОТИ МАТЕРІАЛІЗМУ?
Розглядається один з найвпливовіших аргументів проти матеріалізму у
сучасній аналітичній філософії свідомості, аргумент зомбі, та типове
заперечення, ніби в ньому прийняття засновку неявно ґрунтується на
прийнятті висновку. Вказано на серйозну ваду у тлумаченні аргументу зомбі
його найвпливовішим сучасним захисником, Девідом Чалмерсом. Мета статті
– з’ясувати можливість захисту аргументу зомбі від звинувачення у
передрішенні спірного питання проти матеріалізму на основі альтернативного
тлумачення. Відповідно до мети, проаналізовано міркування, на які спирається
теза про логічну можливість феноменальних зомбі; відзначено центральну роль
поняття фізичного як такого, що на фундаментальному рівні не містить у
собі нічого суб’єктивного, і логічного розриву між будь–якими можливими
фізичними (у цьому смислі) фактами та суб’єктивним характером станів
свідомості. На цій основі, зроблено висновок про те, що аргумент зомбі не
передрішує спірне питання проти матеріалізму.
Ключові слова: свідомість, мозок, суб’єктивний, фізичний, матеріалізм,
дуалізм, епіфеноменалізм, феноменальний зомбі, логічна можливість.

Існування феноменальної свідомості (суб’єктивно–
психічних феноменів) та її носіїв–суб’єктів (зокрема,
нас самих) як тих, для кого є щось таке, як воно – бути
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цим суб’єктом та як воно (як це відчувається) – мати те
чи інше суб’єктивне переживання, є великою загадкою,
що перебуває у центрі дискусій у сучасній аналітичній
філософії свідомості. Один з найбільш впливових і
дискусійних аргументів, аргумент зомбі, якщо він є
слушним, показує, що феноменальна свідомість (як
царина суб’єктивного) не вписується в матеріалістичну
картину світу, що є панівною у сучасній академічній
філософії і має репутацію єдино наукової.
Аргумент зомбі був сформульований Девідом
Чалмерсом, у його головній праці “The Conscious Mind”
[2, p. 94–99] (хоча по суті цей самий аргумент, тільки
без поняття феноменальних зомбі був сформульований
раніше Саулем Кріпке [4, р. 144–154]). Нам
пропонується уявити істоту, що в усіх фізичних
(внутрішньофізіологічних
та
поведінкових)
відношеннях є точною копією людського тіла, але які
цілковито позбавлена свідомості у звичайному,
феноменальному смислі – “суб’єктивного виміру” –
того, як це суб’єктивно переживається (відчувається),
як воно для суб’єкта – переживати ті чи інші відчуття,
сприйняття, бажання, мислити тощо. Оскільки
феноменальні зомбі логічно можливі, то з цього
випливає, що свідомість не є тотожною з будь–якими
фізичними процесами (мозку), і отже, матеріалізм є
хибним. Типове заперечення, яке висували опоненти
аргументу зомбі [3; 5], – це те, що він нібито допускає
логічну помилку передрішення спірного питання
(помилка полягає в тому, що прийняття засновків
аргументу неявно спирається на прийняття висновку), а
саме: у засновку про логічну можливість зомбі
передрішується спірне питання проти матеріалізму на
користь епіфеноменалізму – теорії “слабкого дуалізму”,
згідно з якою (феноменальна) свідомість 1) є чимось
нефізичним і 2) ніяк на впливає на фізичні процеси. У
відповідь, Чалмерс намагався відхилити це заперечення
за допомогою тлумачення, згідно з яким аргумент зомбі
не ґрунтується безпосередньо на положенні про логічну
можливість зомбі, а приходить до цього положення
через умовивід від збагненності зомбі до їх логічної
можливості [1]. Проте, при цьому Чалмерс пояснював
смисл поняття збагненності (“відсутність апріорної
суперечності в ідеї”) так, що він виявляється таким
самим, що й смисл поняття логічної можливості; в
результаті, замість змістовного умовиводу отримуємо
тавтологію. Тож якщо аргумент зомбі має силу, то
обґрунтування тези про логічну можливість зомбі має
бути іншим.
Мета статті – з’ясувати можливість захисту
аргументу зомбі від звинувачення у передрішенні
спірного питання проти матеріалізму на основі
альтернативної інтерпретації, що не потребує
умовиводу від збагненності до логічної можливості.
Аргумент зомбі може почати безпосередньо з
твердження, що феноменальні зомбі логічно можливі: в
ідеї зомбі немає апріорної суперечності. Будемо
називати це твердження Тезою Можливості Зомбі.
Чому цю тезу звинувачують у передрішенні спірного
питання проти матеріалізму (теорії тотожності)?
Здається, для цього немає ніяких інших підстав крім
того, що, якщо теорія тотожності істинна (тобто, якщо
психічні стани тотожні деяким станам мозку), то (з
цього випливає, що) феноменальні зомбі логічно
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

неможливі. Однак це заперечення перевертає усе з ніг
на голову.
Звичайно ж, якщо теорія тотожності істинна, то
Теза Можливості Зомбі мусить бути хибною – точно так
само, як якщо Теза Можливості Зомбі істинна, то теорія
тотожності мусить бути хибною. Теза Можливості
Зомбі суперечить теорії тотожності; таким чином, вони
не можуть обидві бути істинними – як мінімум одна з
них є хибною.
Варто відзначити, що ця ситуація не є чимось
специфічно характерним для відношення між Тезою
Можливості Зомбі та теорією тотожності – це цілком
загальна ситуація, характерна для всіх аргументів. Як
інакше Ви можете навести аргументи проти якоїсь
теорії? Будь–який такий аргумент являє собою
твердження (як правило, складне, що складається з
кількох більш простих тверджень, з’єднаних зв’язкою
“та”), яке ми вважаємо істинним і яке суперечить
обговорюваній теорії, – з чого ми робимо висновок, що
теорія є хибною. Якщо Теза Можливості Зомбі
передрішує спірне питання проти теорії тотожності, то
будь–який аргумент проти будь–якої теорії передрішує
спірне питання; і якщо передрішення спірного питання
– це логічна помилка (fallacy) (як звичайно говорять нам
підручники логіки), то ніякий непомилковий (non–
fallacіous)
аргумент
проти
будь–якої
теорії
неможливий. Якщо це так, то непомилкові аргументи за
теорію також неможливі: будь–який аргумент за теорію
є аргументом проти всіх альтернативних теорій, а отже,
він передрішує спірне питання проти них, а отже, він
помилковий. Таким чином, ніякий непомилковий
аргумент неможливий взагалі! З іншого боку, якщо
непомилкові (що не передрішують спірного питання)
аргументи все ж існують, то той факт, що Теза
Можливості Зомбі суперечить теорії тотожності, не
означає, що Теза Можливості Зомбі передрішує спірне
питання проти теорії тотожності, і що, отже, аргумент,
заснований на Тезі Можливості Зомбі, помилковий.
А тепер давайте розглянемо ситуацію, що нас
цікавить, якою вона є, так би мовити, на її “логічних
ногах”. Є кілька альтернативних теорій про відношення
тіла та свідомості: кілька різновидів матеріалізму
(включаючи теорію тотожності), дуалізм, ідеалізм,
панпсихізм. Ми шукаємо аргументи за і проти цих
теорій. У будь–якого такого аргументу є засновки. Щоб
аргумент був переконливим, потрібно, щоб його
засновки були високо правдоподібними (у смислі міри
нашої схильності вважати їх істинними). Звичайно, їхня
правдоподібність має оцінюватися незалежно від
теорій, які є предметом дискусії. Якби ми оцінювали
правдоподібність засновків запропонованих аргументів
залежно від їхньої згоди з тією теорією, до якої ми
найбільш прихильні, то це справді було б помилковим
передрішенням спірного питання. Навпаки, нам слід
(намагатися, у міру наших сил) почати з нейтральної
(щодо обговорюваних теорій) точки зору. Спочатку слід
виходити з того, що ми не знаємо, чи є істинною теорія
тотожності, чи інтеракціоністський дуалізм, чи
епіфеноменалізм. Далі, без попереднього прийняття
якоїсь із цих теорій за істину, давайте розглянемо
питання: чи можливі логічно феноменальні зомбі?
Здається, що так: уявіть точну атом–до–атому (або
кварк–до–кварку, якщо завгодно) копію Вашого тіла,
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так що усі атоми (кварки) Вашого зомбі–двійника
розташовані й переміщуються (відносно один одного та
зовнішнього оточення) точно так само, як відповідні
атоми (кварки) Вашого тіла. Відповідно, руки, ноги та
усі інші частини тіла рухаються точно так само.
Відбуваються всі точно такі ж фізичні взаємодії між
атомами; наявні всі точно такі ж фізичні поля. Оскільки
ані атоми (кварки), ані фізичні поля нічого суб’єктивно
не переживають, то логічно можливо, щоб усі ці
процеси відбувалися без будь–яких суб’єктивних
переживань.
Якщо хтось вважає інакше, то він має пояснити, як
рухи і взаємодії атомів та фізичні поля можуть
створювати логічну необхідність суб’єктивного досвіду.
(Просте постулювання тотожності психічних станів з
певними станами мозку не вважається поясненням).
Якщо немає ніякого такого пояснення, то слід визнати,
що немає такої логічної необхідності; тобто,
феноменальні зомбі логічно можливі. А з цього логічно
випливають певні висновки про істинність/хибність
обговорюваних теорій.
На відміну від Тези Можливості Зомбі, постулат
тотожності зовсім не правдоподібний на перший погляд
(prіma facіe). З одного боку, є фізичні структури та
процеси – мікрочасточки, що певним чином
розташовані в просторі одна щодо одної, рухаються
(змінюють взаємне розташування у просторі) і
впливають на рухи одна одної (взаємодіють відповідно
до законів фізики), а також на фізичні поля (тобто,
властивості простору впливати деяким закономірним
чином на швидкість руху фізичних тіл, зокрема,
мікрочастинок, залежно від їх розташування та
фізичних властивостей). В усьому цьому, ніщо не
передбачає (логічно не вимагає) суб’єктивних
переживань. З іншого боку, є суб’єктивні переживання
– те, як воно – переживати даний досвід, як це
відчувається для людини. Постулат про те, що
суб’єктивні переживання тотожні деяким фізичним
структурам і процесам, – як простий постулат, без
змістовного
пояснення
того,
як
суб’єктивні
переживання можуть бути тотожні деяким фізичним
структурам і процесам, не тільки неправдоподібний на
перший погляд, але взагалі незрозумілий.
Таким чином, противники Тези Можливості Зомбі,
матеріалісти, мають пояснити, як певні фізичні
структури та процеси (які на фундаментальному рівні
не мають ніяких суб’єктивних переживань) можуть
створювати
логічну
необхідність
суб’єктивних
переживань.
Матеріалісти
мають
не
просто
постулювати тотожність психічних станів певним
станам мозку, а дати змістовне пояснення того, як
суб’єктивні переживання можуть бути утворені
позбавленими суб’єктивності рухами та фізичними
взаємодіями фізичних мікрочасточок і полів (виходячи з
того, що ані мікрочасточки, ані поля не мають ніяких
суб’єктивних переживань). Без такого пояснення
твердження про тотожність є незрозумілим.
Іншими словами, щоб спростувати Тезу Можливості
Зомбі, матеріалісти мають усунути “пояснювальний
розрив” (the explanatory gap) між фізичним і психічним
за допомогою змістовного пояснення, а не намагатися
використовувати як сполучний місток незрозумілий ad
hoc постулат тотожності.
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Можливо, найкращий спосіб побачити, що аргумент
зомбі не передрішує спірне питання проти матеріалізму
– це зауважити, що він ґрунтується на засновках, що
приймаються усіма версіями матеріалізму, а також
епіфеноменалізмом, а саме:
(1) Загальне поняття (мікро)фізичних фактів як
фактів про чисто автоматичні рухи та взаємодії за
фізичними
законами
фізичних
сутностей
(мікрочасточок, полів, хвиль), які не є суб’єктами,
здатними до суб’єктивних переживань та усвідомлення.
(2) Постулат каузальної закритості фізичної
реальності, згідно з яким на фізичні процеси (зокрема, в
мозку людини) впливають лише фізичні (не впливають
ніякі нефізичні) чинники.
Оскільки ці засновки приймаються, з цього випливає
логічна
можливість
будь–якої
множини
(мікро)фізичних фактів (у тому числі, щодо тіла й
мозку) без будь–яких суб’єктивних переживань та
усвідомлення, а отже, і логічна можливість
феноменальних зомбі. Матеріалісти (прибічники теорії
тотожності) уникають цього висновку за допомогою
додаткового засновку–постулату:
(Т) Психічні стани тотожні з деякими фізичними
станами мозку.
Але цей постулат є явно ad hoc (штучно введеним
спеціально для захисту матеріалізму) і незрозумілим: як
може деяка множина (мікро)фізичних фактів, в яких
немає нічого суб’єктивного, ніякого “як це відчувається
для суб’єкта”, бути тотожною суб’єктивним станам?
Чи є самі ці постульовані тотожності логічно
необхідними? Очевидно, що ні. Вони не є ані логічними
відношеннями, ані семантичними фактами про
відношення між смислами понять на макро– та
мікрорівнях. Вони є постулатами, введеними для
захисту матеріалізму саме через те, що не існує
логічно–семантичного переходу (є логічний розрив) від
(мікро)фізичного до психічного (суб’єктивного,
феноменального). Відповідно, можемо сформулювати
наступний аргумент:
(1) Якщо немає логічно необхідного переходу
(логічного випливання) безпосередньо (без додаткових
постулатів тотожності) від деяких фізичних фактів до
феноменальних фактів, то постульовані тотожності
логічно не необхідні.
(2) Немає логічно необхідного переходу (логічного
випливання) безпосередньо (без додаткових постулатів
тотожності) від деяких фізичних фактів до
феноменальних фактів – є логічний розрив від
фізичного до феноменального.
Отже
(3) постульовані тотожності логічно не необхідні.
(4) Якщо постульовані тотожності логічно не
необхідні, то феноменальні зомбі (світи зомбі) логічно
можливі (для Бога, щоб створити світ з
феноменальними свідомостями, недостатньо створити
усі фізичні факти, що мають місце в нашому світі, –
Йому доведеться виконати додаткову роботу – ввести в
дію ці постульовані тотожності).
Отже
(5) феноменальні зомбі (світи зомбі) логічно
можливі.
(6) Якщо феноменальні зомбі (світи зомбі) логічно
можливі (для Бога, щоб створити світ з
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феноменальними свідомостями, недостатньо створити
усі фізичні факти, що мають місце в нашому світі, –
Йому доведеться виконати додаткову роботу – ввести в
дію ці постульовані тотожності), то матеріалізм хибний,
і постульовані тотожності не є тотожностями.
(7) Отже, матеріалізм хибний, і постульовані
тотожності не є тотожностями.
Уся вага аргументу лежить на засновку (2); всі інші
засновки не є спірними – їхня істинність
аналітично(тобто, тавтологічно) очевидна. Відповідно,
щоб правдоподібно протистояти аргументу зомбі,
матеріалісти
повинні
зробити
правдоподібним
заперечення (2). Вони повинні показати, як (2) може
бути хибним, тобто, пояснити, не вдаючись до
постулювання тотожностей, як з фізичних фактів
можуть логічно (необхідно) випливати феноменальні
факти.
Висновки. Аргумент зомбі не передрішує спірне
питання проти матеріалізму, оскільки він ґрунтується не
на прийнятті епіфеноменалізму, а на безпосередньо–
інтуїтивно високоправдоподібній тезі про існування
логічного розриву між будь–якими фактами про фізичні
процеси (як такі, в яких на фундаментальному рівні, з
точки зору самого матеріалізму, немає нічого
суб’єктивного) та суб’єктивними станами як–воно (як
це відчувається) для суб’єкта; натомість, заперечення
цієї
тези
через
постулювання
непоясненних
тотожностей є штучним (ad hoc) і незрозумілим.
Потребує
подальшого
дослідження
відношення
аргументу зомбі та його можливих модифікацій до
основних альтернатив матеріалізму, які, крім
епіфеноменалізму, включають інтеракціонізм (“сильний
дуалізм”, що передбачає взаємодію між свідомістю й
мозком), панпсихізм та ідеалізм.
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Does the zombie argument beg the question against materialism?
The paper discusses one of the most influential arguments against materialism in
the modern analytical philosophy of mind, the zombie argument, and the typical
objection that the acceptance of its premise is implicitly grounded in the acceptance
of its conclusion. A grave deficiency is pointed out in the construal of the zombie
argument by its most influential modern defender, David Chalmers. The paper aims to
ascertain the possibility of defending the zombie argument against the charge of
begging the question against materialism, based on an alternative construal.
According to the aim, an analysis is made of the considerations on which the thesis of
the logical possibility of phenomenal zombies is based. The analysis highlights the
central role of the concept of the physical as fundamentally devoid of anything
subjective, and of the logical gap between any possible physical (in this sense) facts
and the subjective character of mental states. On this basis, the conclusion is made
that the zombie argument does not beg the question against materialism.
Keywords: mind, consciousness, brain, subjective, physical, materialism,
dualism, epiphenomenalism, phenomenal zombie, logical possibility.
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Является ли аргумент зомби предвосхищением решения спорного
вопроса против материализма?
Рассматривается один из самых влиятельных аргументов против
материализма в современной аналитической философии сознания, аргумент
зомби, и типичное возражение, будто в нем принятие предпосылки неявно
основывается на принятии вывода. Выявлен серьезный недостаток в
толковании аргумента зомби его самым влиятельным современным
защитником, Дэвидом Чалмерсом. Цель статьи – выяснить возможность
защиты аргумента зомби от обвинения в предвосхищении решения спорного
вопроса против материализма на основе альтернативного толкования.
Согласно цели, проанализированы соображения, на которые опирается тезис о
логической возможности феноменальных зомби; отмечена центральная роль
понятия физического как на фундаментальном уровне не содержащего в себе
ничего субъективного, а также логического разрыва между любыми
возможными физическими (в этом смысле) фактами и субъективным
характером состояний сознания. На этом основании, сделан вывод о том, что
аргумент зомби не предвосхищает решение спорного вопроса против
материализма.
Ключевые слова: сознание, мозг, субъективный, физический, материализм,
дуализм, эпифеноменализм, феноменальный зомби, логическая возможность.
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ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ І ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Робота присвячена соціально–філософському дослідженню феномену
еліти. Еліта аналізується як суб’єкт і чинник економічного, політичного та
інтелектуального аспектів соціального прогресу.
Ключові слова: еліта, економіка, політика, наука, суспільний розвиток.

Структура будь–якого суспільства передбачає
наявність прошарку людей, які займають найбільш
активну позицію в соціальному житті та скеровують хід
суспільного розвитку. Саме таким прошарком є еліта.
Потреба в зрілій та свідомій еліті стає особливо гострою
в кризові та перехідні періоди суспільного розвитку.
Становлення та розбудова української держави
передбачає глибокі системні зміни в багатьох сферах
суспільного життя, передусім, в економіці, політиці та
духовно–інтелектуальній галузях. На ці процеси
впливають багато чинників, і одним з найбільш
важливих з них є саме чинник еліти.
Метою даної роботи є соціально–філософський
аналіз феномену еліти як суб’єкту та чиннику
економічного,
політичного
та
духовно–
інтелектуального розвитку суспільства.
Питання еліти досліджувалось багатьма авторами,
серед яких слід відзначити роботи Е. Дюргейма [1],
Д. Кортена [2], П. Лешукової [3], І. Липчинської [4],
М. Мартинової [5], Дж. Рота [6], К. Сєрдобінцева [7],
О. Полякова [8], О. Фісуна [9], М. Фролової [10] та ін.
Але переважна більшість існуючих досліджень
присвячена дослідженню еліти з соціологічної,
політичної або економічної точок зору, тоді як все
більш нагальною стає потреба в соціально–
філософському осягненні еліти як суб’єкту та чиннику
суспільного розвитку.
Еліта
є
соціальною
спільнотою,
яка
характеризується низкою якостей, що вирізняють її з
загальної соціальної маси та зумовлюють її керівну
позицію у політичній, економічній, науково–
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інтелектуальній та інших сферах суспільного буття.
Вона є провідним суб’єктом соціальних трансформацій
і носієм національної свідомості.
У кризовій економіці еліта стримує хаотичний рух
бізнесу шляхом впливу на владу, яка приймає
відповідні рішення у вигляді законодавчих актів. Це
досить тривалий за часом процес – домовленості в
межах самої еліти, виходи на виконавчу та законодавчу
влади, узгодження та прийняття самих рішень і т.п. У
рамках самої еліти існує жорстка конкуренція та
бажання отримати прибуток навіть із ситуації кризи –
це й проявляється в тому, що можна бачити, як з кризи
деякі політичні та громадські діячі виходять з
прибутком. Тим не менш, все це публічно
обґрунтовується тим нібито: “Ринок, а не держава
краще вміє створювати умови для перебудови
економіки” [7, с. 72]. Отже, в кризовій економіці самої
еліти “не видно”, а наче працює “невидима рука ринку”,
якою періодично управляє влада (в дужках зауважимо –
так, як того бажає еліта).
У безкризовій економіці еліта (національна або
партійна еліта) жорстко вписана в економіку – вона
управляє владою (причому відкрито), а також
виробництвом і бізнесом. Дії еліти підпорядковані (або
еліта підпорядковує свої дії) завданням розвитку
держави як такої. Бізнес слідує вказівкам еліти, яка
власне управляє керуючими. У межах самої еліти
конкуренція обмежена або вона взагалі виключена.
Рекрутинг в саму еліту обмежений. Тим не менше, сама
еліта більш “прозора”, в такій економіці видно хто і як
нею управляє.
Економічна еліта включає власників великих
капіталів, голів промислово–фінансових груп та
банкірів, які керують економічним життям суспільства.
Економічну еліту можна поділити на декілька рівнів:
По–перше, на рівні держави еліта включає
керівників державних підприємств і керівників
приватних (недержавних) структур – так звана “бізнес–
еліта”.
Межа між цими групами все більше стирається за
формальною
ознакою
у
зв’язку
з
масовим
акціонуванням господарських структур.
Бізнес–еліта України та Росії має коріння в
політичному, господарському і соціальному житті
колишнього СРСР. Визнаючи наявність цих коренів –
тіньова економіка, номенклатура, кримінальна середа –
було б помилковим зводити сучасну бізнес–еліту (як і
всі підприємництво в цілому) виключно до вказаних
трьох соціально–економічним груп.
Тенденції, що відбуваються в загальноукраїнській
бізнес–еліті, мають місце і на регіональному рівні, де
процес активізації “номенклатури” і перш за все
“господарського генералітету” носить більш виражений
характер.
До еліті економічної зараховують, наприклад,
великих бізнесменів, капітанів індустрії, фінансових
магнатів, що безсумнівно є неабиякими творчими
особистостями, наділеними прозорливістю, ініціативою
і підприємливістю. За теорією еліти, будь–яка людина,
наділений цими рисами і при відомому везінні, може
увійти в еліту.
По–друге, на світовому рівні існує глобальна
економічна еліта, яка описується в науковій літературі
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різними термінами, зокрема, терміном “золотий
мільярд”. Глобалізація безпосередньо пов’язана з
ростом нерівності у суспільстві, оскільки одна його
частина належить до певної суспільно–політичної еліти,
яка
володіє
ключовими
інформаційними
та
фінансовими потоками і формує розвиток “світової і
національної суспільної думки” [1, с. 117], а
представники іншої частини змушені знаходитись на
периферії ключових соціальних процесів. Існує
безпосередній зв’язок між терміном “золотий мільярд”
та міфом про “Золоте сторіччя” прогресу та добробуту,
з одного боку, та песимістичною необхідністю визнання
обмеженості ресурсів
Землі та
неможливості
розповсюдження цього добробуту на все населення
планети, з іншого боку [10]. На думку дослідника,
теоретичною базою концепції “золотого мільярду”
виступив песимістичний індивідуалізм, деструкція
почуття людської солідарності, агресія та відмова від
етики релігійної рівності та колективного спасіння.
Серцем утопії “золотого мільярду” є міф про те, що
багаті є носіями божої благодаті, а бідність це синонім
гріховності. Згідно дослідження ООН на сьогодні 2%
дорослих жителів планети володіють більш ніж
половиною природних багатств, які сконцентровані у
Північній Америці, Європі та економічно–розвинутих
країнах Тихоокеанської Азії. Подібна ситуація не лише
не сприяє встановленню соціальної справедливості, але
й може призвести до світової економічної кризи. Іншою
серйозною проблемою глобального устрою є те, що
взаємозалежність економік окремих держав призводить
до
постійної
загрози
виникнення
глобальних
фінансових криз через локальні економічні коливання.
Згідно з думкою сучасного дослідника Д. Кортена
[2], глобалізація небезпечна передусім тим, що
налаштовує суспільство на отримання прибутку будь–
якою ціною. Дослідник підкреслює, що в глобальному
світі немає місця етиці, духовності та екології.
Нерівномірний розподіл благ та поляризація капіталу
породжують загрозу міжнаціональних конфліктів,
економічну
нестабільність,
викликану
тісним
взаємозв’язком національних економічних систем,
політичну нестабільність, що стає можливою в разі
зосередження монополізованого капіталу в руках
представників окремих держав. Тобто, в дійсності існує
не конвергенція прибутків, а лише їх вирівнювання та
поляризація між двома точками “бідні – багаті”.
Глобальна еліта має найбільший ступінь свободи та
обсяг можливостей порівняно з іншими елітарними
групами, але, водночас, вона несе й найбільшу
відповідальність за подальший розвиток людського
суспільства.
Отже, еліта є потужним чинником, який скеровує
розвиток економічних відносин. Економічна еліта
найчастіше стає основою для формування еліти
політичної. Крім того, у соціально–політичній практиці
найчастіше неможливо чітко провести межу між
групами політичної та економічної еліти.
Протягом всієї людської історії саме політична еліта
була провідним чинником глибоких суспільних змін:
революцій,
реформ,
різного
роду
соціальних
перетворень. І хоча “брудну роботу” в розвитку
суспільства завжди виконували маси, народ, свою
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творчу роль вони відігравали під керівництвом лідерів,
які найчастіше були представниками еліти.
Політичну еліту можна визначити як внутрішньо
згуртоване співтовариство осіб, що є суб’єктом
прийняття найважливіших стратегічних рішень і
володіє необхідним для цього ресурсним потенціалом
[5, с. 198]. Політична еліта є одним з найвпливовіших
суб’єктів політичного процесу. У країнах, де відсутні
стабільні демократичні традиції, статус, авторитет і
престиж еліти особливо високі, оскільки недержавні
суб’єкти політики (партії, масові суспільні рухи,
профспілки та інші) відіграють залежну роль в системі
влади. Притаманні елітам інтереси, ціннісні і цільові
установки є найважливішими чинниками прийняття
політичних рішень. Тому еліти відіграють провідну
роль у політичному процесі пострадянської України.
Значне місце, яке займає в період сучасної
модернізації та демократизації України бюрократія,
тягне за собою бюрократизацію політичної еліти країни.
На регіональному рівні політичної системи діяльність
еліти особливо значуща. Такі стійкі фактори
українського політичного простору, як централізація і
персоналізація влади, культурна залежність провінції
від “столичної” політичного життя, слабкість
недержавних суб’єктів політики, залежність засобів
інформації від влади роблять регіональну еліту ведучим
“гравцем” на політичній сцені [8, с. 112].
На основі досліджень елітарних груп країн, що
знаходяться в процесі розбудови демократії можна
виділити кілька ідеальних типів політичних еліт [3,
с. 138], ролі яких істотно розрізняються: 1) “Роз’єднана
еліта”
характеризується
мінімальним
ціннісним
консенсусом між своїми фракціями та, як наслідок,
загостреною політичною боротьбою між ними. Цьому
типу еліт відповідають нестабільні політичні режими:
як демократичні, так і авторитарні; 2) “Еліта, об’єднана
через консенсус” характеризується високим рівнем
ціннісного консенсусу між її фракціями, а також більш
тісною взаємодією між ними. Цьому типу еліт
відповідають стабільні представницькі режими, які
демократичними;
вважаються,
як
правило,
3) “Ідеологічно об’єднана еліта” характеризується тим,
що переважна більшість її членів належить до однієї
політичної партії або її коаліції, сповідує одну
ідеологію, одностайно дотримується певної доктрини і
певних переконань. У відповідності з особливостями
процесу демократизації в транзитному суспільстві,
основною тенденцією тут вважається трансформація
еліт у напрямку від “роз’єднаної” еліти до “консенсусно
об’єднаної”. Сьогодні ця трансформація в Україні
певним чином гальмується через політико–ідеологічні
розбіжності основних акторів політичної сцени.
Окремою проблемою політичної еліти, що
заслуговує на пильну увагу з боку науковців, є зв’язок
влади та капіталу. У філософії К. Маркса існує поняття
про три етапи розвитку соціальних відносин:
1) відносини на основі особистісної залежності
(рабовласницьке
та
феодальне
суспільства);
2) відносини
на
основі
предметно–грошовою
залежності (капіталістичне суспільство); 3) вільна праця
в комуністичному суспільстві, яке передрікав філософ.
У сучасних пострадянських країнах елітарні групи
зазвичай являють собою групи власників крупних
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капіталів. Більш того, має місце приватне привласнення
владних політичних та законодавчих функцій держави
представниками цих груп. У зв’язку з цим, А. Фісун [9,
с. 32], Г. Рот [6, с. 115], М. Теобальт та інші дослідники
вживають терміни “капіталізм, що феодалізується” та
“неопатрімоніалізм”. Ключовою відмінністю у сучасних
відносинах еліти та народу від середньовічного
феодалізму є те, що сучасну систему можна визначити
як систему “клієнт – патрон”. Клієнт (тобто народ)
залежить від патрону (еліти) в матеріально–речевому
сенсі. Але при цьому клієнт має певний ступінь свободи
у виборі патрона та реалізує її, зокрема, під час
політичних виборів. Сьогодні найкоротший шлях до
української владної еліти лежить через власність.
Отже, умовою розбудови демократичних політичних
інститутів в Україні є децентралізація владних ресурсів
та збільшення плюралізму у складу еліти. Все це
необхідно для попередження перетворення держави як
політичної єдності на приватну власність, що
поділяється між кількома економічними елітарними
групами (або кланами).
Слово
“інтелігенція”,
введене
в
ужиток
письменником П. Боборикіним, вперше з’явилося в
Росії лише в середині XIX ст. і звідти перекочувала в
інші європейські мови, де використовувалося для
позначення виключно російського явища.
Йшлося про ту частину освічених людей, яка
відрізнялася
“народолюбством”,
ворожістю
до
існуючого ладу, відсутністю релігійності і політичним
радикалізмом.
З цієї причини в західній культурології слово
“інтелігенція” в широкому, а не в суто російському
розумінні, вживається порівняно рідко, а замість нього
вживаються такі менш ідеологізовані та політизовані
вирази, як інтелектуали, люди розумової праці,
культурний шар, духовна еліта.
Отже, якщо відволіктися від особливостей
вітчизняного слововживання, інтелігенція – це “апарат
нації, що мислить і відчуває”, вся її освічена частина, до
складу якої входять ті, хто так чи інакше втілює і
забезпечує духовне і розумове життя країни. Це єдиний
суспільний прошарок, який, будучи найбільш
незалежним від класової або професійної психології,
зосереджує в собі загальнонаціональну самосвідомість,
виступає виразником загальнонародного творчого генія.
Без нього взагалі неможливий розвиток культури і
цивілізації. Саме характером і рівнем інтелігенції
визначається культурне обличчя суспільства, його
симпатії, смаки і настрої, що складаються в стійкі
норми національного життя. Освічений шар стає
“інтелектуальною лабораторією, в якій, крім чисто
культурних цінностей, створюються форми і типи
національної громадянськості і політичного устрою”.
Отже, “в руках інтелігенції перебувають усі ключі від
національної долі того народу, представницею якого
вона є” [11].
У зв’язку тим, що наука завжди елітарна, її розвиток
супроводжується функціонуванням наукової еліти,
соціальна роль якої полягає у науковому забезпеченні
соціального прогресу. Наукова еліта є соціальною
групою, яка об’єднує індивідів, що займаються
виробництвом і трансляцією нового наукового знання в
якості лідерів наукових шкіл, напрямків, наукових
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організацій. Результатами творчої діяльності наукової
еліти стають суттєві досягнення в сфері отримання
нового наукового знання, які визнаються науковим
співтовариством і об’єктивуються в наукові праці,
відкриття, винаходи, корисні моделі, наукові основи
нових технологій.
Наукова еліта має спеціальну підготовку до наукової
діяльності і, як правило, має вищу професійну
кваліфікацію, вчені ступені та звання. Даний різновид
еліти здійснює управлінські й експертні функції в
системі організації наукової діяльності: в академії наук,
установах вищої професійної освіти, наукових
товариствах, на конференціях, в редакціях наукових
видань.
Можна виділити наступні категорії наукової еліти:
1) Науково–дослідна еліта зайнята переважно
фундаментальними
науковими
дослідженнями;
2) Діяльність науково–виробничої еліти зводиться до
прикладних
наукових
досліджень,
дослідно–
конструкторських
робіт,
науково–технологічних
розробок; 3) Науково–педагогічна еліта поєднує наукові
дослідження з викладацькою діяльністю у вищій школі,
підготовкою наукових кадрів; 4) Науково–організаційна
еліта змикається з політичною та управлінською
елітами і часто відходить від реальної наукової
діяльності на користь адміністративної; 5) Завдання
науково–популяризаторської
еліти
полягає
у
популяризації даних науки, поширенні раціонального
стилю мислення, сцієнтизму в широких верствах
населення за допомогою засобів масової інформації [4,
с. 128].
Будучи дуже важливим суспільним шаром
(наскільки б не різнився рівень загальної культури у її
окремих представників), інтелігенція неухильно
збільшує свою вагу у будь–якому сучасному
суспільстві. Ще в 1970–х рр. в найбільш розвинених
країнах частка людей розумової праці становила
близько 20% самодіяльного населення [4, с. 129]. Зараз
в умовах “інформаційної революції” ця цифра значно
вища. Це визначає й важливу роль інтелігенції в долі
людства. Влада завжди це розуміла. Але протягом всієї
історії відносини між нею та інтелектуальними
ресурсами були досить складними: від повного
взаєморозуміння до непримиренного протистояння. А
між тим, за світовою статистикою відомо: якщо витрати
на культуру й освіту не досягають 6–8% бюджету, то
суспільство наближається до культурної катастрофи.
Таким чином, можемо зробити наступні висновки:
По–перше, економічна еліта є суспільним
прошарком, який включає власників великих капіталів,
голів промислово–фінансових груп та банкірів, які
керують економічним життям суспільства. Можна
виокремити її три основних рівня: державна економічна
еліта, бізнес–еліта та глобальна еліта. Остання
характеризується найбільшим ступенем свободи і,
водночас, найбільшою відповідальністю. Економічна
еліта почасти стає основою для формування політичної
еліти, хоча цей зв’язок не є жорстким. У соціально–
політичній практиці неодноразово виникають і
виникали ситуації, коли частиною еліти стають люди,
які не мають значних економічних статків, але
вирізняються певними лідерськими та розумовими
якостями.
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По–друге, політична еліта є внутрішньо згуртованою
спільнотою, що проходить у своєму розвитку декілька
етапів: роз’єднаної еліти; еліти, об’єднаної через
консенсус; ідеологічно об’єднаної еліти. Вплив
політичної еліти на прийняття владних рішень є
особливо потужним у тих країнах, які не мають
стабільних інститутів і традицій демократії. У
перехідних
суспільствах
почасти
відбувається
бюрократизація еліти. Сутність переходу цих країн до
демократії в тому числі включає перехід від роз’єднаної
еліти до еліт, що об’єднані через консенсус. Окремою
проблемою демократичних пострадянських транзитів є
відносини в системі “влада – капітал”, які втілюються в
явищі неопатрімоніалізму. Його сутність полягає в
тому, що власники крупних капіталів, які є членами
політичної еліти, фактично узурпують законодавчу,
судову та інші функції держави, а взаємини еліти та
суспільства ґрунтуються на моделі “патрон – клієнт”.
По–третє, культурне обличчя суспільства, його
симпатії, смаки і настрої, що складаються в стійкі
норми національного життя, залежать від характеру та
рівня інтелігенції – духовної еліти суспільства. Саме
вона
створює
форми
і
типи
національної
громадянськості
і
політичного
устрою.
Еліта
популяризує дані науки, поширює раціональний стиль
мислення в широких верствах населення за допомогою
ЗМІ.
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ДІАЛЕКТИКА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Представлено комплексний філософський аналіз проблеми етнокультурної
ідентичності. Доведено, що ідентичність є однією з основних у загальній
картині світу та виступає дієвим чинником як індивідуального саморозвитку
особистості, так і культурно–цивілізаційного поступу окремого народу.
Відзначено, що в постмодерну добу розмитості смислів і відкидання парадигм
істини проблема світоглядної автономності нації є ґарантом плідного
розвитку й перспектив сприйняття серед макроспільнот. Визначено, що
тенденція глобалізаційної уніфікації не здатна асимілювати історичну й
культурну автономію окремих груп, що надає груповому досвіду непроминальне
відчуття унікальності (теорія глокалізації). Проаналізовано адаптативні
механізми людини в природному й соціальному просторі завдяки засвоєнню
конститутивних знань, навиків, поведінкових моделей, цінностей у системі
етнокультурної
ідентичності.Розкрито
важливість
етнокультурної
ідентичності у сьогоденні для українців, яка виконує особливу роль інтегруючої
та мобілізуючої ідеї в контексті складного цивілізаційного вибору.
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нація,

Свідченням
актуальності
філософського
дослідження наукової проблеми етнонаціональної
ідентичності української нації є останні соціально–
політичні події в нашій країні, котрі довели нагальність
відповідних теоретичних парадигм та практичних
моделей втілення націєтворення. Початок ХХІ ст. має
свої особливості розумінні місця питань ідентичностей,
однак протягом історії об’єднання людей здійснювалося
на основі протиставлення “свого” й “чужого”, зокрема і
в площині етнічного й національного. В сьогоденні
людина перебуває в поліфонічному світі відносно
автономних культурних світів, що виникли як наслідок
процесів
диференціації.
Правда,
глобалізаційні
комунікативні процеси призводять до розмивання
кордонів між ними. Відповідно, є небезпека
“загубитися” в просторах гіпертексту множини
ідентичностей. Отож, “зважаючи на засадниче значення
дискурсу ідентичності для леґітимації сучасних
політичних та геополітичних зрушень і війн, на його
вплив на персональні долі тощо, можна передбачити,
що тут ми маємо справу з поняттям, яке залишиться
назавжди в тезаурусі філософії, навіть тоді, коли
зміниться не лише структура сучасних ідентичностей, а
й політична карта світу” [2, с. 41].
сучасних
людей
Вважаємо,
що
більшість
ідентифікує себе з окремими націями чи культурними
традиціями, тому так важливо окреслити теоретичні
аспекти націєтворення.
В українській науці проблема етнонаціональної
ідентичності була предметом окремих наукових праць,
проте варто узагальнити та поглибити її теоретичне
розуміння.
Автори ґрунтовної монографії “Національна
ідентичність в Україні в умовах глобалізації”
М. Козловець та Н. Ковтун дослідили сучасні
методологічні підходи до з’ясування поняття
“ідентичність” в її національному вираженні в
широкому контексті світових тенденцій [9].
Предметом
дисертаційного
дослідження
“Трансформація
етнокультурної
національної
ідентичності
в
добу
глобалізації:
соціально–
філософський аналіз” О. Русула визначено “процеси
трансформації національної ідентичності під впливом
розгортання глобалізації” [15, с. 4]. Науковець
спробував
визначити
тенденції
трансформації
національної ідентичності в умовах глобалізації та
мультикультурної реальності в межах однієї держави.
Українські науковці досліджували проблему
ідентичності і в окремих її вираженнях та сферах
реалізації. Для нашої статті вони важливі як матеріал
для філософського узагальнення.
Є. Бистрицький аналізує “філософську редукцію”
поняття ідентичності на основі численних зарубіжних
публікацій
у
практичній
площині
уникнення
тоталітарної політики невизнання [2]. С. Садовенко
розглядає етнокультурну ідентичність як чинник
суспільної організації [16]. Е. Грищук у своїй розвідці
намагається комплексно вивчити теоретичні аспекти
вивчення етнічної ідентичності в психології [5].
В.Личковах в у своїй праці, котра репрезентує
авторську
концепцію
філософіїетнокультури,

161

Випуск 94

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

теоретично узагальнив концепти метафізики культури,
“духовний ландшафт” етнонаціонального буття,
виокремив засадничі принципи українства, зокрема:
кордоцентризм, софійність, антеїзм; базові архетипи
(“Земля і Небо”, “Слово”, “Серце”, “Матір”, “Дім–
Поле–Храм” тощо) і сигнатури (Софії, Богородиці,
Спаса) [11].
О. Лозова дослідила ряд психологічних аспектів
етнічної свідомості в загальній теорії етносу, а саме:
етнічну специфіку знакової комунікації, психосеміотику
простору й часу в слов’янській ментальності; семантику
предметного світу; семантику оцінної ментальності, її
мотиваційне та психо–емоційне тло; вікову динаміку
національного й етнічного у свідомості сучасних
українців; семіосферу та психосемантику візуальних
видів мистецтва; психосемантичну конфігурацію змісту
етноспецифічного тексту тощо [12].
Отож, мета представленої статті – розкриття
філософського розуміння етнокультурної ідентичності у
контексті
сучасних
процесів
національного
самоусвідомлення українців.
У роботі використано генетичний, компаративний,
культурно–історичний, соціокультурний методи, що
забезпечило
умови
цілісного
й
системного
філософського аналізу етнокультурної ідентичності.
У нашій роботі зупинимося на понятті саме
етнокультурної ідентичності, оскільки вважаємо, що
воно семантично ширше від етнічної або національної
ідентичностей.
Безумовно, глобальність вносить свої корективи в
розуміння
етнокультурної
ідентичності.
Юзеф
Жицінський відзначав, що навіть у постмодерну добу
“людська тотожність формується через духовний
зв’язок із тим, що, попри часову і просторову
віддаленість, є для нас завжди близьким і в нас
присутнім” [8, с. 48].
На відміну від згаданих вітчизняних науковців, котрі
переконливо доводили свої висновки на теорії
глобалізації, звернемося до протилежного розуміння
сучасних світових процесів загалом та етнокультурної
ідентичності зокрема.
Окремі вчені вказують на факт, що глобалізація
тягне за собою теж зміцнення й розвиток окремих
спільнот, зокрема етнічних. До них належить теорія
глокалізації, яку популяризував Роланд Робертсон. Це
поняття означає виникнення (внаслідок інтеракції між
тим, що локальне, і тим, що глобальне), нових варіантів
продуктів, поведінкових моделей або цінностей.
Основні положення глокалізації полягають в тому, що
різноманітність, яку глобалізація не спроможна цілком
усунути, виражається в сутності суспільного життя.
Історична й культурна автономія окремих груп надає
груповому
досвіду
непроминальне
відчуття
унікальності [21].
Дещо інакше розкривав ідентичність ДжереміРіфкін,
підкреслюючи, що коли в умовах глобального ринку не
реалізуються потреби особистості або групи, то
з’являється потреба створення чогось нового, ставлення
перед собою нових завдань. За приклад своїх
теоретичних висновків вчений пропонує усталену в
Європі модель, за якою вони “бажають глобального
єднання, але водночас не хочуть втрачати культурної
ідентичності й закорінення в тому, що локальне.
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Свободу знаходять у зв’язках, а не в чистій автономії”
[20, s. 232].
Саме в світі національної культури як особливому
просторі людської адаптації виражається етнокультурна
ідентичність:
“Культура,
як
найважливіший
адаптативний засіб людини, є опосередкованою ланкою
між властивостями психобіологічного організму
людини та її соціальним і фізичним оточенням”
[2, р. 26].
З–поміж соціокультурних груп етноси є найбільш
стійкими, завдяки чому вони становлять важливий
базис для індивіда в забезпеченні культурної адаптації:
“Етнічні культури репрезентують собою історично
вироблені
способи
діяльності,
завдяки
яким
забезпечувалась
і
забезпечується
адаптація
різноманітних народів до умов природного й
соціального середовища, що їх оточує” [13, с. 9].
Можемо підсумувати, що найважливіша функція
етнокультурної ідентичності полягає в тому, що люди,
котрі
належать
до
відповідного
культурного
співтовариства, набувають вироблених ним знань,
навиків, поведінкових моделей, аксіологічних домінант,
при допомозі яких адаптуються до природного й
соціального простору.
Культурна ідентичність формується в процесі
диференціації з множини схожих груп та подальшого
соціального порівняння.
Отже, на нашу думку, ідентичність – це
надбіологічна програма життєдіяльності людини в світі
культури, автономний та динамічний образ світу.
Проблема окреслення семантичного діапазону
поняття “етнос” досить широка, у цій роботі не будемо
її розкривати, не вдаватимемось до аналізу наукових
дискусій. Однак відзначимо, що етнос – це одна з
найважливіших
комплексних
форм
людської
самоідентифікації, що містить у собі відповідні
соціокультурні характеристики.
Світова й національна історія підтверджує, що
питання етнічності виразно й гостро постає тоді,
соціальна напруга всередині суспільства або між
різними
спільнотами
набуває
конфліктності.
Відповідно, етнічність виконує роль інтегруючої та
мобілізуючої ідеї. Прикладом цього є суспільна
ситуація в Україні від кінця 2013 р., коли події
Революції
Гідності
актуалізували
національну
самосвідомість українців перед лицем життєво
необхідного цивілізаційного вибору, котрий не
можливий без конституювання чіткої власної
етнокультурної ідентичності.
Внаслідок
складного
етноґенезувідбувається
становлення цілісного соціального утворення при
наявності
необхідних
передумов
для
власної
самоорганізації й локалізації на певній території
(конфесійні, політичні, господарські тощо). Далі,
кристалізується самобутній комплекс норм і стандартів
соціального буття. Поступово ці етнокультурні
характеристики стають таким стійким конструктом
суб’єктивного
самоусвідомлення,
який
здатен
витримати соціальні
трансформації, відсутність
компактного місця проживання, втрату єдиної мови.
Етноґенез – це тривале становлення конститутивних
ознак
соціокультурної
спільності
людей,
що
проживають на одній території. Таким чином
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утворюється нормотворча й соціорегулятивна система –
етнос.
Не вдаючись до окремого розгляду проблеми
національної ідентичності, що потребує окремого
дослідження, відзначимо, що П. Альтер, М. Ігнатьєв,
Е.Сміт виділяють такі чинники ідентичності:мова,
звичаї, традиції, релігія [див.: 4].
Микола Козловець і Наталія Ковтун відзначають
історичну змінюваність ідентичності: “Так, етнічна
ідентичність доби формування національних держав
відрізняється
від
етнічної
ідентичності
доби
глобалізаційних викликів. Стабільною та єдиною
ідентичність не буває. Як індивідуальна, так і
колективні ідентичності є процесом, а не станом,
соціальними за своєю суттю, оскільки конструюються
соціумом і змінюються разом із ним <…> Сталими, як
правило, є ідентичності, народжені в премодерні:
гендерна, етнічна, релігійна тощо” [9, с. 43].
До характеристик етнічної ідентичності належать
етносоціальні уявлення, що є спільними для членів
конкретної етнічної групи, в процесі соціалізації та у
взаємодії з іншими народами. Вони є наслідком
усвідомлення спільної історії, культури, традицій, місця
походження та державності. В структурі етносоціальної
картини світу відображаються думки, переконання,
вірування, ідеї, які отримують своє вираження в
гіпертекстах,
легендарних
наративах,
міфічних
історичних
оповіданнях,
повсякденних
формах
мислення і шаблонах поведінки. Головне місце серед
етносоціальних уявлень займають образи власної та
інших етнічних груп. Комплекс таких знань інтегрує
членів цієї етнічної групи та слугує основою її
відмінності від інших етнічних утворень [див.: 3,
с. 235].
Попри
процеси
глобалізації
етнокультурна
самобутність є важливим чинником образу сучасного
світу. Е. Сміт виділяє вагому роль етно–національної
ідентичності в сучасному просторі космополітичних
ідентичностей: “Немає глобальної ідентичності в
процесі формування; глобальна культура може бути
лише
позбавленою
спогадів
конструкцією
з
національних елементів, на які вона й розпадається. Але
культура, позбавлена спогадів, – це суперечність; будь–
яка спроба створити таку глобальну культуру
свідчитиме лише про множинність фольклорних
спогадів та ідентичностей, пограбованих в ім’я
створення тієї гігантської bricolage, самообробки” [17,
с.165].
Соціолог Вільям Самнер інтерпретував культуру як
“ідентифікаційну основу”, запровадив поняття “ми–
група” (відношення солідарності) та “вони–група”
(суперництво й ворожість) (праця “Народні звичаї”).
Вчений подав свій варіант дефініції етноцентризму як
“погляду, згідно якого власна група уявляється людині
центром всього, а всі інші оцінюються у зіставленні з
нею” [цит. за: 1, с. 51]. Такі уявлення та відношення
закріплені й репрезентовані у “звичаях”, під якими
автор теорії розуміє всі культурно детерміновані,
стандартизовані форми поведінки[там само].
Взаємозалежність між культурою народу та
психологічною спільністю (або схожістю) знайшла свої
філософські пояснення. Антропологи виходили з
інтегративності як базисної характеристики культури
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

[14, c. 49–56], елементи котрої у кожному окремому
випадку “наділені тенденцією утворювати узгодженість
та інтегроване ціле” [там само, c. 54].
Представниця етнопсихологічного напряму в
американській антропологіїРут Бенедикт у своїй праці
“Моделі культури” обґрунтувала концепцію, за якою
кожна культура відзначається власною унікальною
конфігурацією внутрішніх елементів, об’єднаних
“етосом культури” (спільною культурною темою),
завдяки чому релігія, економіка, політика, інститут сім’ї
тощо утворюють єдину й унікальну структуру. Таким
чином, “етос культури” виражається у різноманітних
сферах людського життя, як–от: у системах розподілу
власності, структурах соціальної ієрархії, технологіях
виробництва, матеріальних речах, моделях сімейних
взаємовідносин, формах економічного обміну тощо.
Р. Бенедикт переконана, що культура реалізує певні
соціальні моделі, які відповідають її етосу, та не
залишає місця для інших типів цих інституцій, а
неорганічні цій культурі риси не отримують у ній
простору для свого розвитку. Домінуючі в якійсь
автономній культурі аспекти можуть посідати
маргінальні місця в іншій. Дослідниця відзначила:
“Кожне людське суспільство колись здійснювало такий
відбір своїх культурних установок. Кожна культура, з
точки зору інших, ігнорує фундаментальне та розробляє
несуттєве. Одна культура зі складністю осягає цінність
грошей, для іншої – вони основа щоденної поведінки. В
одному суспільстві технологія надзвичайно слабка
навіть у життєво важливих сферах, в іншому, такому ж
“примітивному”, технологічні досягнення складні й
тонко розраховані на конкретні ситуації. Одне
вибудовує величезну культурну суперструктуру юності,
інше – смерті, третє – загробного життя”[19, р. 36–37].
На нашу думку, проблема етнокультурної
ідентичності узгоджується з розумінням культури як
феноменом колективної взаємодії й соціального
об’єднання людей. Це, звісно, не суперечить тому, що,
окрім конвенційно створених форм культури, у
суспільстві чимало належить конкретним особистостям
(скажімо, наукова чи художня творчість). Проте ці
індивіди (навіть якщо й займають позицію споглядання
над спільнотою, обирають образ профетичної вищості
над соціумом), водночас, занурені в суспільну практику.
Безумовно, помітною є оригінальна концепція
етноґенезуЛева Гумільова, який пише про т.зв.
“космічні імпульси”, що стимулюють етногенетичні
процеси, та вводить поняття “пасіонаріїв”. Вчений
розумів пасіонарність як активність, що проявляється в
устремлінні індивіда до мети (інколи ілюзорної) та в
здатності наднапруги й жертовності в її досягненні. На
думку Л. Гумільова, окрім пасіонарності, в етноґенезі
відіграють роль й інші фактори (географічне
середовище,
рівень
соціально–економічного
й
технічного розвитку тощо), проте найбільшу роль
відіграє
т.зв.
“пасіонарна
напруга”,
тобто
співвідношення кількості пасіонаріїв ізсубпасіонаріями
й обивателями. Саме поява такої категорії
представників певного суспільства й виступає
своєрідним “пусковим моментом” етноґенезу [6, с. 271–
272].
Навіть якщо зі значною долею скепсису сприймати
дещо художньо–езотеричні теорії Л. Гумільова
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(скажімо, т.зв. “космічні випромінювання”), то варто
погодитися, що в суспільстві присутній прошарок
людей, які вирізняються із загальної маси завдяки
більшій
генетичній
обдарованості,
повноцінно
розвинутій у процесі саморозвитку. При співпаданні
їхніх особистих інтересів та перспектив “пасіонаріям”
вдається переконати й інші прошарки суспільства у
важливості певних ініціатив.
Етнокультурна ідентичність виникає там, де вже
сформована стійка соціальна система.
Пріоритетність відбору тих чи інших ознак, що
лягають в основу певної етнокультурної ідентичності, є
складним процесом. Правда, сформований конструкт
автономної культури є своєрідною загальною
парадигмальною моделлю світогляду того чи іншого
етносу
(тут
не
будемо
торкатися
питання
співвідношення понять етносу й нації).
Як відзначає Володимир Янів, “людина за своєю
природою – істота, орієнтована на цінності, і її
аксіологічна основа перейнята первісним відчуттям
гармонії людини з усім довколишнім світом”, а “місія
людини полягає в еволюції Всесвіту через творчу
участь у культурі”, однак “найвищою цінністю є для нас
духовно біологічний розвиток людини в національній
спільноті, яка створюєкультуру” [18, с. 58–59].
Етнопсихолог акцентує на неможливості повноцінного
самовираження людини без занурення в прадавню
структуру етнокультурної ідентичності.
Базисною
умовою
вираження
національної
ідентичності є світоглядно–моральні орієнтири та
цінності. За словами В. Липинського: “Кожна суспільна
група, що хоче будувати, організовувати суспільство,
мусить черпати свої сили сама з себе. Для того, крім
спільного економічного інтересу, вона мусить ще мати
спільну традицію, тобто певну суму історичного
досвіду, здобуту її попередніми поколіннями в боротьбі
за існування й переданого “з молоком матері”, з
вихованням поколінням слідуючим. Оця сума певних
суспільних вартостей <…> творить те, що ми називаємо
культурою. Без культури немає нації, без традиції немає
культури” [10, с. 70].
Отже, при філософському розгляді проблеми
етнокультурної
ідентичності
слід
виходити
з
врахування комплексу аспектів, що уможливлюють її
цілісне розкриття. Вважаємо, що ідентичність є однією
з основних у загальній картині світу та виступає дієвим
чинником
як
індивідуального
саморозвитку
особистості, так і культурно–цивілізаційного поступу
окремого народу. Навіть у постмодерну добу розмитості
смислів і відкидання парадигм істинипроблема
світоглядної автономності нації є гарантом плідного
розвитку й перспектив сприйняття в гроні
макроспільнот.
На
нашу
думку,
тенденція
глобалізаційної уніфікації не здатна асимілювати
історичну й культурну автономію окремих груп, що
надає груповому досвіду непроминальне відчуття
унікальності (теорія глокалізації). Етнокультурна
ідентичність забезпечує адаптативні механізми людини
в природному й соціальному просторі завдяки
засвоєнню
конститутивних
знань,
навиків,
поведінкових моделей, ціннісних систем.
Етнокультурна ідентичність в сьогоденні для
українців виконує особливу роль інтегруючої та
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мобілізуючої
ідеї
в
контексті
непростого
цивілізаційного вибору, що уможливить існування нації
серед рівноправних європейських народів.
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The dialectics of ethnic and cultural identity
The comprehensive analysis of the philosophical problems of ethnic and cultural
identity arepresented. It is proved that identity one of the main in the overall picture
of the world and acts as an effective factor in individual self–development, and
cultural and civilizational development of individual nations. It is noted that in the
postmodern era with it’s blurred meaningand rejection of ideological paradigms of
true conceptthe problem of ideological autonomy of the nation is the guarantor of the
fruitful development and prospects of perception among the macro
communities.Determined that the globalization trend of unification is not able to
assimilate the historical and cultural autonomy of individual communities (the theory
of glocalization). The adaptive mechanisms of human nature and social space due to
mastering constitutive of knowledge, skills, behaviors, values in the system of ethnic
and cultural identity are analyzed. The importance of ethnic and cultural identity in
the present for the Ukrainians that performs special role of integrating and mobilizing
ideas in the context of a complex civilization choice are revealed.
Keywords: ethnic and cultural identity, ethnogenesis, nation, globalization,
society.
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Диалектика этнокультурной идентичности
Представлен комплексный философский анализ проблемы этнокультурной
идентичности. Доказано, что идентичность является одной из основных в
общей картине мира и выступает действенным фактором, как
индивидуального саморазвития личности, так и культурно–цивилизационного
развития отдельного народа. Отмечено, что в постмодерную эпоху
размытости смыслов и отвержения парадигм истины проблема
мировоззренческой автономности нации является гарантом плодотворного
развития и перспектив восприятия среди макрообщин.Определено, что
тенденция глобализационной унификации не способна ассимилировать
историческую и культурную автономию отдельных групп (теория
глокализации). Проанализированы адаптативные механизмы человека в
природном и социальном пространстве благодаря усвоению конститутивных
знаний, навыков, поведенческих моделей, ценностей в системе этнокультурной
идентичности. Раскрыто важность этнокультурной идентичности в
настоящем для украинцев, которая выполняет особую роль интегрирующей и
мобилизующей идеи в контексте сложного цивилизационного выбора.
Ключевые слова:этнокультурная идентичность, этногенез, нация,
глобализация, социум.

* * *
УДК 159[922+955]:37.032:130.2

Годжатюрк Н.
доктор философии по философии, доцент
кафедры истории философии и культурологии,
Бакинский государственный университет
(Азербайджан, Баку), nqocaturk@mail.ru

МИФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
И ЭТНИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
Любой этнос может опираться на свою историю. В случае предания этой
истории забвению или недостаточного внимания к ней, народ обречен на
регресс. А ведущую линию истории составляют инвариантные факторы,
проявлявшиеся на первых этапах человечества, и в этом смысле определяюшие
границы развития общественно-политической среды. Они всегда и везде
проявляются в людях с небольшим отличием, выражают философию
формирования поведенческих паттернов. В этой истории каждый народ
находит свой сегодняшний день. Поэтому из-за кажущейся внешне локальной
или индивидуальной политической, идеологической или культурной завесы
поведения проглядывают коды мифологического мироощущения. Мировая Ось
Времени создает впечатление, что эти существующие издревле коды
раскрываются, развиваются и организуются сами по себе. Конструктивность
данного подхода одновременно опирается на обеспечение объективности
отношения к традиции на этапе интенсивных изменений. Это крайне
актуальное и важное условие для оценки насыщенной противоречиями и
парадоксами современной эпохи в соответствии с национальными интересами.
Ключевые слова: миф, человек, народ, мифическое мышление, память,
традиция, история, сюжет.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Нет процесса драматичнее, чем эволюция
человеческого мышления. Порою мир напоминает
человеку
разноцветный
пейзаж,
созданный
драматизмом. Здесь каждый цвет имеет свое
предназначение, роль и цель. Рассматривая через эту
призму мифическую мысль, относящуюся к самым
ранним слоям мышления, мы сталкиваемся с
реальностью, способной изменить общепринятые
представления. Человек вынужден вновь размышлять о
смысле жизни, порой кардинально меняя свое
представление о ней.
С точки зрения философии это – необходимость
заново осмыслить процесс формирования совокупности
мифов, а также место и роль их в исторической
эволюции.
На самом деле в истории человечества были творцы,
которые выдвигали эту позицию на передний план.
Здесь достаточно выделить творчество Карла Гюстава
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Юнга [см.: 19]. В основе мифологического мышления,
как считается исследователями, лежит бессознательное,
которое составляет базу для любого сознательного акта,
формируя человеческую реальность. На самом деле
мифическая эволюция формирует человеческую
реальность и определяет положение того, где в каждом
источнике действия сознания лежит бессознательное.
Эта мысль пропитала даже дух философских систем.
В Европе еще более наглядно мы видим это в
творчестве Анри Бергсона. Один из видных научных
исследователей ХХ века Грегори Бэйтсон в рамках
кибернетической методологии выдвинул интересные
идеи о роли бессознательного в жизни человека, в его
социализации
и
коллективном
поведении
в
антропологическом,
психологическом
и
коммуникативном аспектах. Он пришел к этим идеям
после антропологических исследований в различных
частях мира [см.: 2]. Он годами наблюдал за образом
жизни африканских племен, которые находились на
первобытном этапе своего развития; поняв смысл их
обрядов, он анализировал роль существовавших
издревле
социально–психологических
элементов,
которые определили их жизненную философию [см.: 12,
с. 115–224]. В истории каждого народа имеются такие
неизменные (invariant) факторы, следующие из его
мифов, которые играют очень важную роль в характере
человеческой жизни. Даже до такой степени, что в
самой жизни сообщества можно видеть саморазвитие в
системе, составленной из подобных элементов.
В этом смысле можем увидеть органическую связь
между становлением нации и исторической эволюцией
мифа, между “открытием самого себя”, переходом его
от одной ступени развития к другой, более высокой.
Архетипы как элементы мифического мышления
всегда были в центре внимания исследователей.
Имеется достаточно много исследований по фольклору.
Тем не менее, все еще существуют проблемы в этой
области, который представляет большой научный
интерес. Среди них имеются задачи, которые напрямую
апеллируют к философскому мышлению. Среди мифов
различных народов наблюдается поразительное
сходство подобного рода. Это сходство, прежде всего
сюжетов. Географически далеко расположенные друг от
друга народы содержат в мифических сюжетах схожие
элементы и образы: “борьба с драконом”, “путешествие
в иной мир”, “притеснение сиротства”, “конкуренция
братьев”, и т.д. В связи с этим рассмотрим две версии в
фольклористике, дающие этому факту объяснение.
Одна из них – это историческая школа. Она возникла в
первой половине ХIX века [см.: 1; 4]. По мнению
сторонников исторической школы, причины сходства
мифических сюжетов основаны на лексическом и
грамматическом сходстве языков. Этот подход основан
на аксиоме наличия среднего этноса. Этническое
сходство также обеспечивает сходство мифических
сюжетов.
Мифические представления консервативны, как
язык. Он передается устно от одного поколения к
другому.
Миграция
народов,
семейно–брачные
отношения, войны для захвата земель, различные виды
коммуникаций обеспечило распространение одного
этноса в различных уголках, а также людей по всей
планете. Несмотря на различие форм, все это привело к
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сходству мотивов и образов в мифах. Также нужно
отметить, что западные исследователи (большинство из
них вместо слова “тюрк” используют слово “монгол”)
подчеркивают в этом процессе стимулирующую роль
турецких племен. Например, можно отметить
К. Ясперса [20, с. 50–75] и Дж. Модельски [12, с. 126–
128]. Правда, К. Ясперс кажется в значительной степени
субъективным и предвзятым. Однако и он признает, что
с распространением народов Центральной Азии по
Евразии произошли серьезные изменения в культурных
связях. Эти люди, достигнув Европы верхом на конях,
внесли исторический вклад в межкультурный диалог.
Ясперс искажал исторические названия регионов и
народов, но ему пришлось, хоть и косвенно, признать
роль тюркских народов в распространении элементов
древней культуры. Позиция Модельски более
конкретна, чем у Ясперса. Он открыто говорит, что
между событием, называемым Жаком Жерненом
“Китайский ренессанс” и итальянским Возрождением
стоит турецкая пассионарность (вместо слова “тюрк” он
использует выражение “монгольская империя”).
Модельски пишет: “однако в реальности опыт Китая,
благодаря империи монголов, лег в основу
итальянского опыта. Они и сегодня являются
носителями этих чувствительных изменений” [12,
с. 126–127].
Между церемониями африканских и древних
огузских племен были выявлены интересные аналогии.
В. Тернер писал что, в африканских ритуалах белый
цвет выражает принадлежность к мужскому полу,
красный цвет – женскому полу, а черный цвет означает
бесплодие [см.: 16, с. 70–75]. Другое сравнение можно
провести между традициями ятмуллов в Африке и
традициями огузских племен. Г. Бейтсон [2, с. 168–190]
описывает правила распределения имущества у
ятмуллов, и это описание похоже на помощь тюрков
друг другу. Наблюдается сходство между традицией
огузов по приему пищи и праздничной традицией
ятмуллов по распределение пищи, в представлениях о
необходимости скромной и трудолюбивой жизни. Такие
проявления
сходства
историческим
подходом
объяснить трудно. Этот подход основан на
межэтнических
контактах.
Его
называют
диффузионизмом [5; 6; 13; 14]. Диффузный подход
основывается на объяснении о межкультурном
движении сюжетов и распространение их в широком
географическом пространстве. Однако, несмотря на
преимущества такого подхода, он не может объяснить
причину сходства народов, которые, не имея никаких
культурных
связей,
обладают
определенными
сходствами между мифическими сюжетами (например,
сходство сюжетов мифов между островами Океании и
материком). С. М. Уилсон, пытаясь ответить на вопрос
о том, каков источник этих проявлений и рассмотрев
различные
версии,
отметил
отсутствие
удовлетворительного ответа на этот вопрос и связал его
с фактором “неопределенности”. Вместе с тем, он
подчеркнул возможность обсуждения идеи “проявления
некоторого внутреннего общего качества” [17, с. 141].
Некоторые
исследователи,
относящиеся
с
осторожностью к этому подходу, отмечают, что если
имеется сходство в текстах, сначала рассматриваются
возможности межкультурных связей, затем –
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генетическая общность, и только после этого
принимается во внимание типологическая общность.
Здесь речь идет о разнице, наблюдаемой на уровне
исследовательского
подхода.
То
есть
другой
исследователь, начиная с типологического сходства,
может продвигаться к исторической и генетической
аналогиям. Но типологический подход, объясняя
сходство между мифами, не может убедительно
объяснить наблюдаемые различия в содержании.
Следует отметить, что каждый из трех подходов
подтверждает, что мифические сюжеты вечно хранятся
в памяти народа, и если даже изменяются в некоторых
отношениях, их суть остается неизменной и переходит
из уст в уста. Факт сохранения в народной памяти
мифических сюжетов является фактором, на основе
которого можно сделать вывод на универсальном
уровне. Этот факт может играть важную роль в
осознании философии связи между традицией и вечно
проявляющим себя новаторством в эволюции истории.
Такие качества, как консерватизм фольклорной
традиции, отсутствие авторского творчества, вечная
“общественная цензура”, жесткое соблюдение правил,
принимается во всех концепциях как исходная позиция.
Только типологический подход может ставить задачу
создания сюжетов во главу угла. Создание сюжетов
считалось
случайным
результатом
творческого
озарения.
Одна из основных особенностей фольклора связана
со своеобразием методов хранения культурной
информации.
Фактически
задача
связана
с
диалектическим единством динамики мифических
представлений, их сохранности в рамках времени, и
социального обновления. Здесь нужно обратить
внимание на некоторые моменты. Прежде всего,
фольклорная традиция содержит в себе “темные
стороны”, имеют значения, которые не могут быть
выполнены. Прежде всего, фольклорная традиция носит
в себе незаконченные смыслы, “неясные моменты”.
Причина заключается в том, что фольклорная традиция
не может быть зафиксирована в материальных
носителях. Она существует как схема общего
мировоззрения. А также каждая традиция существует в
пределах возможностей памяти носителя в рамках
услышанного. И это в некоторой степени ведет к
бессистемности.
Эти знания актуализируются в слове и в поведении
(а также во внешности). В момент актуализации
информация, содержащаяся в области психических
представлений, превращается в текст. Таким образом,
исследователь работает не с традицией, а с ее
продуктом. Здесь нужно учитывать очень важный
момент – традиционно память человека фактически
связана с тем, чтобы он запомнил услышанное и
обладал способностью его формулировать.
Для того чтобы, обобщить это и представить на
уровне “народной памяти”, необходимо обязательно
обратить внимание на этот момент.
На роль “народной памяти” в социально–культурной
жизни общества также нужно взглянуть именно с этой
точки зрения. Затем, человеческая память, играющая
важную роль в традиции, сама по себе заключает в себе
сложные философские и методологические моменты.
Известно, что нужно придавать философское значение
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

двум характеристикам человеческой памяти. Во–
первых, человек запоминает только нужные ему
моменты, а остальные отбрасывает. Во–вторых, человек
держит в памяти только то, что легко запоминается. Он
не обращает внимания на те детали, которые считает
сложными и неясными, само по себе привлекает
внимание и к положительным, и к отрицательным
элементам. Например, элемент традиции, который кто–
то считает сложным и незначительным, может решить
судьбу целой нации.
Еще один важный момент связан с тем, что хочет
удержать человек в своей памяти. В целом эта
особенность
является
достаточно
актуальной
проблемой для научного исследования. Исходя из этого
подхода, была получена возможность по–новому
взглянуть на понятие “ценная информация” (Г. Хакен,
Д. Чернявский, и др.) [см., к примеру, 18, с. 11–20].
“Ценность” информации связана с ее выбором и
генерацией (возникновение само по себе, спонтанное
становление). Следует отметить, что характеристика
процесса выбора одного варианта среди нескольких
равноправных вариантов связано с определением Генри
Кастлера [7]. Суть определения в том что “информация
должна выбираться случайно среди нескольких
возможных
и
равноправных
вариантов
и
сопровождаться запоминанием одного варианта”. В
рамках такого подхода есть несколько точек зрения на
ценность информации. Из них можно отметить позиции
Р. Л. Стратоновича [15] и В. И. Корогодина [8, с. 22–
24]. Несмотря на имеющиеся между ними различия,
всех их объединяет одно – ценность информации
связана с отношениями между целью и информацией в
памяти.
В современной теории динамической информации за
основу берется информационная рецепция (получение)
и генерация (самосознание). В первом случае говорится
о формировании информации на основе получения
информации извне. Это – участие человека, независимо
от прежнего информационного запаса, в новой
информационной области. Здесь следует помнить
моменты принуждения и постороннего влияния. Второй
случай – генерация, это – выбор человека без
постороннего влияния. В таком варианте имеет
значение информационный запас, которым обладает
человек [18, с. 19–20]. Но для обоих вариантов одну из
ключевых ролей играет механизм саморегулирования
человеческой памяти. Потому, что если человеческий
мозг получает информацию (не имеет значения – со
стороны или подсознательно), то механизм выбора
связан с функцией мозга.
Рамку этого подхода определяют аутопоэтическая
теория У. Р. Матураны и Ф. Варелы [11], теоретическая
социология Лумана [9; 10]. Эти подходы используются
в аспектах уплотнения информации (консистенции) с
забывчивостью памяти, чтобы она всегда была доступна
для новой информации. Человек в личной практике,
забыв что–то, не теряет направления, но в
архетипическом слое подсознания забывчивость может
привести к невосполнимой бесцельности и, наконец, к
полной потере памяти.
Выводы. Можно сказать, что в какой–то степени
нами
был
раскрыт
внутренний
механизм
самоорганизации мифических сюжетов является
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освященным. Каждый носитель “оживляет” фольклор и
дает ему как бы новую жизнь. Фольклор
актуализируется только в человеческой жизни; на
протяжении
веков
конкретные
люди
путем
импровизации обновляю т существующие формы. Тем
самым мы избавляемся от бессистемности и
неопределенности, а традиция получает новую жизнь в
лице каждого исполнителя. Традиция сохраняется,
однако выражается в новом ритме и в новом духе. А это
является показателем того, что мифы живут вечно, они
переходят из века в век в новом исполнении и форме.
История как будто является эволюционным путем
фольклора, правилами жизни человечества.
Ее
механизмы
же
состоят
в
выборе
вышеперечисленной
информации,
ее
ценности,
существовании
коллективной
памяти,
единстве
уплотнения информации с ее утратой, правил действия
рецепции и генерации. Вместе с отдельной ролью
каждого из них созданный ими коллективный эффект
определяет эволюцию мифов. Основным, создающим
эволюцию фактором, здесь является механизм перехода
с индивидуального уровня на коллективный. С ним
связана философия самоорганизации. Таким образом, в
научно–теоретическом аспекте было исследовано
философское развитие мифической памяти, которое
было представлено как проявление порядка.
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Міфічне мислення і етнічне становлення
Будь–який етнос може спиратися на свою історію. У разі перекази цій
історії забуттю або недостатньої уваги до неї, народ приречений на регрес. А
провідну лінію історії складають інваріантні фактори, що проявлялися на
перших етапах людства, і в цьому сенсі, визначають межі розвитку суспільно–
політичного середовища. Вони завжди і скрізь проявляються в людях з
невеликою відмінністю, висловлюють філософію формування поведінкових
паттернів. У цій історії кожен народ знаходить свій сьогоднішній день. Тому
через гадану зовні локальної або індивідуальної політичної, ідеологічної чи
культурної завіси поведінки проглядають коди міфологічного світовідчуття.
Світова Вісь Часу створює враження, що ці існуючі здавна коди
розкриваються,
розвиваються
і
організовуються
самі
по
собі.
Конструктивність даного підходу одночасно спирається на забезпечення
об’єктивності ставлення до традиції на етапі інтенсивних змін. Це вкрай
актуальна і важлива умова для оцінки насиченою суперечностями і
парадоксами сучасної епохи у відповідності з національними інтересами.
Ключові слова: міф, людина, народ, міфічне мислення, пам’ять, традиція,
історія, сюжет.
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Godjaturk N., doctor of philosophy (PHD) Associate Professor of History
of Philosophy and Cultural Studies, Baku State University (Azerbaijan,
Baku), nqocaturk@mail.ru
Mythical mentality and ethnical formation
Any society can be based on its own history. If the people do not pay attention to
the history or forget it, they are doomed to collapse. The main line of the history is the
invariant factors that show itself in the initial periods of the humanity, in this sense,
the factors that define the development boundaries of the social–public environment.
They show themselves everywhere and all the time with “one drop” difference and
express the formation philosophy of behavioral samples. These days each nation finds
its today. Therefore behind the political, cultural, ideological features of the behavior
that looks like local or individual visibly has a specific mythological world filling
codes. These codes that has time axis of the world reading affect as pre–opening of
the self, self–development and organization impression. We can imagine this
historical way that begin from the myths as self–organization and self–development of
the myths’. The constructivism of this approach stands on ensuring objective attitude
to the tradition during intensive changes’ period. It is important and actual for
assessing the modern era that full of contradictions due to the national interests.
Keywords: myths, people, nation, mythical thinking, tradition, memory, history,
plot.
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ТІЛОЦЕНТРИЗМ ЯК НОВЕ ЯВИЩЕ ПОСТМОДЕРНУ
Досліджується феномен тіла в постмодерному дискурсі. Актуальність
даної проблематики беззаперечна, адже дослідження тіла було популярним, в
тому числі і серед філософів, і в епоху Античності. Мета даної розвідки –
здійснити цілісний аналіз дослідження тіла у постмодерному дискурсі,
проаналізувати нові сучасні новоутворенні поняття, які не завжди
асоціюються з традиційним уявленням про тіло. Загалом, для епохи
Постмодернізму характерним є проникнення тематики тіла абсолютно у всі
сфери людського життя. Інтерес до тіла, що проявився в другій половині
ХХ століття вплинув на появу незліченної кількості тілесно орієнтованих
практик. Перевага візуальної форми акцентує увагу на зовнішній фактор.
Актуалізується гендерна складова сучасного тіла (саме з цим і пов’язана поява
феміністичних рухів), естетизуються нові типи сексуальних практик
(кіберсекс), а також нові типи тіла, наприклад тіло кіборга, віртуальне тіло,
тіло без органів тощо.
Ключові слова: тіло, тілесність,постмодернізм, кібертіло, тіло без
органів.

Для сучасної філософської думки характерним
антропологічним
спрямуванням
є
інтерес
до
дослідження тіла. Безумовно, що наша епоха не є
першовідкривачем тіла як об’єкту дослідження. Адже
інтересдо тіла був популярним, в тому числі і серед
філософів, і в епоху Античності, згодом цей інтерес
розвивається в епоху Відродження. І навіть в епоху
тотального раціоналізму, в епоху наукових відкриттів та
революцій (мається на увазі епоха Модерну) особливе
місце відводиться дослідженню тіла та тілесності. І ця
тенденція
є
закономірною,
адже
неможливо
досліджувати людину, увесь спектр її пізнавальних та
розумових властивостей, оминаючи головний об’єкт –
тіло. Тому для сучасної філософської думки, особливо
філософської антропології закономірним та актуальним
є продовження цієї традиції. Але спектр філософських
розвідок з цієї проблематики значно розширився. В
постмодерністській
філософії
досліджується
та
вводиться в обіг багато нових понять, які не завжди
асоціюються з традиційним уявленням про тіло, але тим
не менше, ототожнюються з ним. Також виникає ряд
нових наук про тіло, як, наприклад, соматософія–наука
про людське тіло як вищий орган космічного життя.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Інтерес до дослідження тіла є популярним не лише
за кордоном, а й в Україні. Найбільш поширеною ця
тема
є
серед
представників
французького
постструктуралізму та Постмодернізму. Насамперед
потрібно назвати таких представників: Ж. Лакан,
Ж. Бодрійяр, Р. Барт, Дж. Батлер, М. Фуко тощо.
В Україні найвідомішими дослідження, присвячені
феномену тіла та концепту тілесності, належать О. Мусі
та О. Гомілко, також слід назвати Л.М. Газнюк, яка
досліджує герменевтику соматичного буття людини в
екзистенційному
вимірі,
Н.С. Медвєдєву,
що
присвятила свої розвідки багатовимірністі поняття
тілесності в соціально–філософському контексті тощо.
Проте, попри велику кількість західних та
українських досліджень тіла не існує цілісного аналізу,
який би відображав усі аспекти та фактори дослідження
тіла.
Тому мета даної розвідки – здійснити комплексний
аналіз дослідження тіла у постмодерному дискурсі,
проаналізувати нові сучасні новоутворенні поняття, які
не завжди асоціюються з традиційним уявленням про
тіло,
але
в
Постмодерністській
філософії,
ототожнюються з ним.
Зростання
інтересу
до
дослідження
тіла
підтверджується навіть тим, що активно розвиваються
тілесно орієнтовані соціальні практики, тобто техніки
конструювання тіла. Став модним інтерес до вивчення
здорового способу життя та харчування, відвідування
спортивних залів, а також стає популярним
танцювальне та бойове мистецтво. Але це традиційний
інтерес, який був популярний і раніше, а зараз ми
спостерігаємо, свого роду, відродження цих захоплень.
Для сучасного суспільства стають модними абсолютно
нові, невідомі раніше бажання такі, як, наприклад, зміна
статі, намагання наблизитися до безсмертя – креоніка
йтрансгуманізм, клонування тощо. Але це теж не нові
захоплення, мрії про них ми зустрічаємо, навіть в
Античності, але в наш час вони максимально
наблизилися до реальності. Також сучасну епоху ми
можемо назвати епохою суцільної еротизації
суспільства. Як приклад, це не лише фільми, це й
музичні відеокліпи, пісні, бігборди, навіть, реклама, яку
показують протягом всього дня безсоромно транслює
людське тіло, роблячи акцент на його привабливості,
формуючи у підлітків певні еталони та ідеали краси. В
свою чергу, це породжує ряд психологічних комплексів
у тих, хто вважає, що його тіло не відповідає
представленому ідеалу. Тому нам як ніколи, в час, коли
суспільство активно пропагує еротику та тілесні ідеали
потрібно не забувати про душу, про розум, і, вчити
створювати нову моду – моду на порядність та
розвинений інтелект. Саме в цьому напрямку
актуальним є філософська розвідка, присвячена красі
вчинків та красі соціальних та суспільних стосунків,
відомої української дослідниці С.А. Крилової:
“об’єктивно красивий вчинок свідчить про глибину і
силу духу людини, що не очікує нагороди й оцінки. Але
рано чи пізно її вчинок зрозуміють і оцінять”[3]. Тобто
ми повинні, насамперед, стати на шлях безкорисливості,
вчитися людському альтруїзму.
Про заміну раціоналізму тіло центризмом пише
український філософ В.Г. Кремень: “У постмодернізмі
було зроблено наступний крок у напрямку зміни
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смислоутворювального центру сучасної культури як
переходу від Слова до Тіла, від інтелектуальності і
духовності до тілесності, від вербальності до наочного
образу, від раціональності до “нової архаїки”, коли в
центрі ментальності і дискурсу опиняється тіло, плоть.
Слово втрачає своє значення домінанти, його місце
займає Тіло, культура перестає бути логоцентричною і
виявляється тіло центричною” [2, с. 386]. Проте,
українська дослідниця О. Муха слушно відзначає, що
“незважаючи на самовідданий інтерес до всього
тілесного, людина західної цивілізації кінця ХХ ст. так і
не опанувала його цілісності, тож із властивою їй
“частковою раціональністю” й релятивізмом обирає
один із доступних їй форматів у ставленні до власного
тіла. Нав’язливе піднесення тілесної краси і
сексуальності, причому, сексуальності поза моральними
нормами,
культ
юності,нестримне
споживання,
лихоманка–прагнення скуштувати всіх насолод,
обожнення спортсменів і на вершині всього –
всемогутній бог грошей – усе це називають
безумовними фактами суспільства, де тілесні цінності
випереджаютьчи заступають цінності духу” [6, с. 62].
Тобто, очевидним є те, що для більшості суспільства є
головним не внутрішній світ, не душа, а зовнішність.
Про це слушно відзначає Я. Потапенко“Ж. Дерріда –
одну з емблематичних постатей “проекту постмодерну”
– проголосив класичний європейський раціоналізм
агресивно–імперіалістичним, маскулінно–шовіністичним,
сексуально забарвленим і девіантно–стурбованим,
непристойно–порнографічним “фаллогоцентризмом”:
пізнати реальність – значить насильно заволодіти нею,
оголити (“роздягти”) істину – еротичні алюзії–паралелі
цілком очевидні. Логіка вказаного підходу продукує
висновок: слово (логос) –“корінь зла” в сучасному світі,
порятунком від якого може слугувати лише тіло
(плоть), наділене власною, проте ще не освоєною
мудрістю й глибиною” [7, с. 137].
З цього приводу доречно висловлювався й
французький філософ Жан Бодрійяр, який вважав
сучасну культуру симуляцією та породженням
порожніх знаків. Якщо брати до уваги принцип
деконструкції як один з найважливіших принципів
постмодерністського дискурсу, варто наголосити, що
відбувається перевертання верху та низу, внутрішнього
і зовнішнього. Наприклад, вивертання внутрішніх
органів назовні та нескінченне ділення їх на структури.
Сучасна культура схожа на великий мозок з
нескінченною кількістю клітин.
В Україні, мабуть, найвідомішою дослідницею, яка
присвятила свої розвідки тілу та тілесності в західному
суспільстві є О. Гомілко: “на сьогодні виокремлюється
два напрями філософських досліджень тіла, де першим
є генеалогічний аналіз феноменів людського буття, що
склався на ґрунті французького постструктуралізму, а
також семіотичний аналіз гендерного тіла, що
розвивається феміністичною думкою” [1, c. 26]. Дійсно,
для нашого сьогодення характерне тотальне засилля
феміністичними рухами, зокрема, можна серед них
назвати й скандально відомий незареєстрований рух
українських активісток під назвою “Femen”. Основне,
чим, прославився цей рух – це ексгібіціонізм, тобто
привселюдне оголення статевих органів. Звичайно, що
психологи одноголосно погоджуються, що привертання
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уваги до себе та свого тіла таким скандальним та
агресивним способом пов’язано із серйозними
психологічними проблемами. Але одна справа, коли
подібні явища є поодинокими випадками, і зовсім інша
– коли це стає згодом масовим явищем. Виходить, що
психологічні хвороби, поступово стають, ніби свого
роду епідемією, чумою ХХІ сторіччя.
Загалом, можна сказати, що феміністична практика,
внесла фундаментальний вклад в культуру ХХ та
ХХІ століть. Перший напрямок розподілений на
декілька ліній, серед яких є психоаналітична теорія
Жака Лакана, а також соціокультурні дослідження
Фуко. Загалом варто зауважити, що тематика тіла
залучена у широкому спектрі течій та досліджень
сучасної філософії та культурології. Також гендерний
аспект досліджень тіла представлено дослідженнями
феміністок ДжудітБатлер та Донни Карауей.
Зокрема, О. Гомілко відзначає, що “концепція Жака
Лакана базується на ідеї стадії дзеркала, згідно з якої у
дитини формується образ навколишнього світу та
власне я”. Мішель Фуко зауважує, що влада впливає на
тіло, тим самим формуючи його зовнішній вигляд. Суть
дії влади автор вбачає в експлуатації технікою
візуалізації тіла, адже вся різноманітність практик
фіксується на тілі як на візуальній сутності [1, c. 27–28].
Тобто, дані концепції апелюють до сприйняття тіла
через візуалізацію та зазначають, що власне тілесно
орієнтовані практики є актуальними в наш час. Що
стосується М. Фуко, то, згідно його концепції, наше
життя зводиться до чистого погляду або до чистого
видовища. Для Фуко тіло є сексуальним та гендерно–
диференційованим, адже це має відношення до влади
взагалі.
Ще одним явищем постмодерної культури можна
назвати “тіло без органів”. Про це пише українська
дослідниця С.В. Куцепал: “У той же час тіло без органів
не можна вважати протилежним частковим органам–
об’єктам, бо воно насправді продуковане як ціле, але
ціле поряд з частинами, яке не об’єднує і не тоталізує їх,
а додається до них нова частина, що є реально
відзначеною. Часткові органи та тіло без органів
становлять собою єдину та само тотожну множинність,
тобто співвідношення між тілом без органів та
частковими об’єктами подібне до співвідношення між
субстанцією та атрибутами” [4, с. 242].
Ще на одну з найважливіших процедур
постмодернізму звертає увагу Р.Г. Прудиус. Це є
децентрація або децентралізація тіла: “Найбільше даний
процес відчувається у ставленні до людини. Вона
перестає бути найбільш значимим елементом світу. Ми
стикаємося з небувалим демонтажем особистості.
Можна також стверджувати й те, що постмодернізм
стимулює в людині відчуття індивідуальності,
унікальності, тобто перетворення із суспільної істоти в
особистість. Саме постмодернізму ми завдячуємо появі
HomoClausus – людини, відірваної від суспільства, яка
порвала зі стійким принципом слідувати за колективом,
яка існує сама по собі і рівна решті людей”– пише
Р. Г. Прудиус [8, с. 125].
Увага постмодернізму до феномена людського тіла
пояснюється тим, що тіло входить в дискурс в якості
гострої реакції на перехідну ситуацію в розвитку
західних суспільств 1960–1970–х років. Різноманітні
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Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

реформи, протести, розвиток науки й техніки,
студентські бунти та врешті решт сексуальна
революція, що почалася в 60–х роках поступово
залучила тіло в публічне життя людей. Тіло починає
фігурувати на рівні мистецьких та соціальних практик,
виводиться в різноманітні культи. Так наприклад в кінці
ХХ століття приділяється велика увага спортивному
тілу, де ідеалом виступає тіло бодібілдера. Це
відображається і в картинах, і, в модній зараз практиці
татуювання. Наприклад, картина американського
художника–гіперреалістаГая Джонсона, є яскравим
прикладом того, як людське тіло з новими ідеальними
параметрами починає фігурувати в культурі. Картина
“Рожева кімната”, 1991 відображує новий культ краси
тіла, де воно виступає в якості м’язової маси. Отже,
можна зробити висновок, що в постмодернізмі ми
спостерігаємо зосередження саме на зовнішньому
аспекті тіла, так само як це було і в епоху Античності.
Отже, нам потрібно шукати нові шляхи до відродження
духовності. Але потрібно зробити так, щоб наша історія
не повернулась по спіралі, і щоб на шляху відродження
духовності, наша епоха не перетворилася на “темні”
віки Середньовіччя. Нажаль, загрозливі моменти, які
попереджають нас про небезпеку все таки зараз є –
серед них можна назвати й надмірно фанатичне
захоплення релігією, що іноді граничить з абсурдом; і
релігійна розпорошеність, роз’єднаність серед людей
(тобто мова йде про численне створення релігійних сект
та общин). В цьому випадку ми якраз спостерігаємо
іншу крайність – через надмірну фанатичну пристрасть
до релігії, людина не вертає уваги на свою тілесну
зовнішність. Але це поки що рідкісні випадки, на
сьогодні ж ми є свідками іншого явища – практично всі
тілесні техніки не акцентують увагу на турботі про тіло
(внутрішнє), вони допомагають підігнати тіло під
стандарт ідеального для сучасного суспільства тіла
(зовнішнє). Так з’являється поняття “нормативна вага”,
“ідеальна фігура”, що часто стає ідеальною завдяки
особливим практикам сучасного аскетизму. Не йдеться
про аскетизм в традиційному розумінні, хоча нові ідоли
в індустрії моди можуть створювати певний культ,
наприклад субкультура анорексичних людей. Сучасні
форми аскетизму спрямовані на те, щоб підігнати тіло
під стандарт, який диктує мода, засоби масової
інформації, медіа тощо. Ідеальним тілом може
виступати тіло кіборга. Існує думка, що всі ми є
кіборгами, адже користуємося технікою та засобами, що
поліпшують життя (наприклад мобільний телефон, що
делегує на себе функцію комунікації), а також мережеве
спілкування,
що
зумовлює
створення
нового
віртуального тіла, при чому такого, що не
співвідноситься з реально існуючим та має зовсім інші
характеристики. Важливим механізмом, що функціонує
сьогодні є мода. Вона перестала бути естетичною
втіхою та декоративним додатком до колективного
життя. Вона досягла піку, перебудувавши усе
суспільство за своїм зразком і подобою. В системі
соціальних
очікувань
формується
нова
ідея
тілопокладення – ідея універсального, досконалого тіла
[6, с. 62–63].
Російська дослідниця Л. Морева також констатує
вже всім відоме відношення до зовнішньої тілесності:
“У
постмодерністському
досвіді
тілесність
і
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ментальність ніби міняються місцями: тіло стає
внутрішнім, а ментальність – зовнішнім планом
“зчитуваного” змісту. Тілесність у всьому спектрі
просторово візуалізованих метафор стає домінантою
автентичності, того що відбувається, порятунком від
“симулякризованних пустот”” [5, с. 24].
Отже, для епохи Постмодерну характерним є
проникнення тематики тіла абсолютно у всі сфери
людського життя. Інтерес до тіла, що проявився в
другій половині ХХ століття вплинув на появу
незліченної кількості тілесно орієнтованих практик.
Перевага візуальної форми акцентує увагу на зовнішній
фактор. Актуалізується гендерна складова сучасного
тіла (саме з цим і пов’язана поява феміністичних рухів),
естетизуються нові типи сексуальних практик
(кіберсекс), а також нові типи тіла, наприклад тіло
кіборга, віртуальне тіло, тіло без органів тощо.
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Bodycentrism as a new phenomenon Postmodern
The article explores the phenomenon of the body in the postmodern discourse.
The urgency of this problem is undeniable, as the body of research has been popular,
especially in the era of Antiquity. The purpose of this study – to carry out a holistic
analysis of the study of the body in the postmodern discourse, analyze new and
modern concepts of neoplasms that are not always associated with traditional notions
of the body. In general, for the era of postmodernism is characterized by infiltration
of the body is absolutely subject to all spheres of human life. Interest in the body,
which arose in the second half of the twentieth century influenced the emergence of
countless bodily oriented practices. The advantage of the visual form focuses on
external factors. Updated gender component of the modern body (with this and for the
appearance of feminist movements), aestheticized new types of sexual practices
(cybersex), as well as new types of the body, such as the body of the cyborg, the
virtual body, the body without organs and the like.
Keywords: body, corporeality, postmodernism, cyber body, the body without
organs.

Шкиль Л. Л., кандидат философских наук, доцент кафедры
философской антропологии, Национальный педагогический
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Телоцентризм как новое явление Постмодерна
Исследуется феномен тела впостмодерном дискурсе. Актуальность
данной проблематики неоспорима, ведь исследования тела было популярным,
прежде всего, в эпоху Античности. Цель данного исследования – осуществить
целостный
анализ
исследования
тела
впостмодерном
дискурсе,
проанализировать новые современные новообразованные понятия, которые не
всегда ассоциируются с традиционным представлением о теле. В общем, для
эпохи Постмодерна характерно проникновение тематики тела абсолютно во
все сферы человеческой жизни. Интерес к телу, возникший во второй половине
ХХ века повлиял на появление бесчисленного количества телесно
ориентированных практик. Преимущество визуальной формы акцентирует
внимание на внешнем факторе. Актуализируется гендерная составляющая
современного тела (именно с этим и связано появление феминистских
движений), эстетизируются новые типы сексуальных практик (киберсекс), а
также новые типы тела, например тело киборга, виртуальное тело, тело без
органов и тому подобное.
Ключевые слова: тело, телесность, постмодернизм, кибертело, тело без
органов.
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ПРОЕКТ ГЕНЕАЛОГІЇ ЕТИКИ МІШЕЛЯ ФУКО
Розглядається генеалогічний метод М. Фуко та його особливості.
Показано певну генеалогічну спадкоємність, яка починається у філософії
Ф. Ніцше та знаходить своє концептуальне оформлення у творчості
французького філософа. Описуються відмінності між генеалогічним проектом
М. Фуко та генеалогією моралі Ф. Ніцше, попри наявність певної традиції.
Зокрема, наголошується на відрефлексованості генеалогічного методу у
М. Фуко та різних акцентах його дослідження в генеалогії влади та моралі.
Зосереджується увага на предметному зсуві дослідження філософа – від
історії сексуальності до генеалогії “етики” як сукупності форм
конституювання морального суб’єкта. Етична концепція М. Фуко
розглядається в межах некласичної традиції. Обґрунтовується актуальність
генеалогічної методології для сфери гуманітарного знання та аналізу етичної
проблематики.
Ключові слова: генеалогія, етика, мораль, історія.

У сучасному світі, де традиційні моральні
регулятори втрачають свій авторитет, дуже важливо
обґрунтувати можливість автономії особистості, її
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здатність відшукати джерело моралі у своїй власній
природі. Відтак, духовно–моральній ситуації сучасності
етичні ідеї Мішеля Фуко можуть дати цінне підґрунтя
для переосмислення людиною свого відношення до
дійсності. Оскільки філософ веде мову про
конституювання морального суб’єкта, насамперед,
через ставлення до себе, це уможливлює створення
“етики себе” як ядра не тільки індивідуальної, а й
соціальної етики.
Слід зважити, що французький філософ виступає
насамперед як аналітик тих форм, у яких людина
реалізує себе як суб’єкт моральної дії, тому об’єктом
його рефлексії постають змінні “практики себе”, на
основі
яких
можна
простежити
історичну
детермінованість способу життя та моральних
кодексів.Разом з тим, у своїх етичних пошуках він
розгортає цілий проект генеалогії етики, яка виступає
основним методом його дослідження. Саме тому
з’ясування особливостей генеалогічного методу Мішеля
Фуко може стати важливим для пояснення етичної
концепції філософа.
В останній час до філософії М. Фуко прикута значна
увага
на
теренах
пострадянського
простору,
дослідження його наукової спадщини представлено
такими іменами як Н. С. Автономова, А. В. Дьяков,
А. А. Гріцанов, Р. Г. Апресян, С. С. Хоружий та ін.
Однак попри значну кількість робіт дуже мала їх
частина присвячена останньому періоду творчості
філософа. Для даного дослідження важливе значення
мають теоретичні висновки А.В. Дьякова. У останніх
роботах Р. Г. Апресяна використана генеалогічна
методологія для пояснення обігу деяких етичних
категорій (зокрема “золотого правила” моральності).
В. П. Візгін спробував виокремити онтологічні засади
генеалогічного проекту М. Фуко.
Опираючись на здобутки названих науковців, ми
поставили перед собою мету: з’ясувати специфіку
проекту генеалогії етики М. Фуко та особливості
методології філософа в останній період його творчості.
У творчості М. Фуко найчастіше виокремлюють три
періоди:
1)
“археології
знання”
(1966–1973);
2) генеалогія “влади–знання” (1973–1981); 3) період
“естетик існування” з акцентом на “техніки себе” (1981–
1984). При цьому слід зауважити, що протягом розвитку
всієї його філософії ціла низка археологічних та
генеалогічних тем співіснують [4, c.304]. Разом з тим,
третій період на нашу думку продовжує генеалогічну
лінію автора, змінюючи при цьому проблемне поле
дослідження.
Саме у третьому періоді відбувається зміщення
уваги філософа в бік етики та мистецтва життя. Етична
проблематика представлена головним чином у працях
останнього періоду творчості М. Фуко, таких як “Воля
до істини”, “Використання задоволень”, “Турбота про
себе”, “Про генеалогію етики”, “Технології себе”. Вона
також знаходять своє відображення у виданих
посмертно курсах філософа “Управління собою та
іншими”, “Герменевтика суб’єкта”, “Потрібно захищати
суспільство”, “Народження біополітики”. Окрім того,
такі твори як “Ніцше, генеалогія та історія” та “Порядок
дискурсу” містять рефлексії стосовно генеалогічного
методу дослідження.
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У філософському контексті поняття “генеалогія”
зазвичай асоціюється з іншим відомим філософом –
Фрідріхом Ніцше, який вперше ввів його у
філософський оббіг в книзі “До генеалогії моралі”
(1887). Фактично, він використав його для позначення
сукупності моральних стереотипів та хибних уявлень,
що були винайдені людством протягом його історії. А
сам метод генеалогії у Фрідріха Ніцше це аналітика їх
появи та розповсюдження [8].
Існує позиція, згідно якої попри глибокі зміни в
стилі досліджень М. Фуко та його мови, всю творчість
французького мислителя можна розуміти як реалізацію
єдиного генеалогічного проекту. На цьому наполягає В.
П. Візгін, стверджуючи, що властиві генеалогії прийоми
наявні вже в ранньому творі “Історія безумства” та
інших роботах археологічного періоду [2]. Однак тільки
під впливом знайомства з Ф. Ніцше нова установка стає
домінантною.
Ми поділяємо позицію, Р. Г. Апресяна, який
критикує М. Фуко за не зовсім традиційну рецепцію
ніцшеанської генеалогії. Він зокрема зазначає, що у
французького філософа генеалогічний досвід Ніцше
описується як методологічно обґрунтований, хоча
насправді він таким не є. Відтак, попри здійснення
генеалогії моралі, у творах Фрідріха Ніцше немає опису
самого методу [1, с. 39].
Розуміння фукіанської генеалогії неможливе без
прояснення його трактування історії. Відправним
пунктом для генеалогічного методу виступає тіло. А
історія – це не що інше, як зміна технологій влади,
зміна відношення до тіла. Тіло включене в ігри влади,
які маніпулюють ним. І тут хочеться наголосити на
вихідній ідеї, яка на нашу думку, стане основою двох
генеалогічних розгалужень у філософії М. Фуко. Все,
що стосується тіла можна звести до двох “чистих”
відчуттів – болю та задоволення. І якщо у працях, які,
зокрема, стосуються “генеалогії влади” філософ
розгортає дискурсивну лінію “влада – знання – біль”, то
у випадку “генеалогії етики”, яка імпліцитно
розпочинається у проекті історії сексуальності –
головним предметом аналізу є тріада “влада – знання –
задоволення” [5].
Саме тому генеалогія історичних практик
задоволення (на основі Античного матеріалу)
починається з спроби осмислення історії сексуальності,
де остання розглядається як дискурс, який формується
історично. Очевидно, що сфера сексуальності – це
практика найбільш інтенсивних задоволень. М. Фуко у
цьому випадку намагається збагнути, де відбувається
той новий виток в історії, в якому насолода починає
осмислюватись як щось гріховне та негідне. Він
обґрунтовує думку про вплив формуючої сили “влади –
знання” на сприйняття сексуальності [5].
Близький соратник М. Фуко, історик П. Вейн,
вважає що філософ здійснює наукову революцію і
виступає як перший довершений позитивіст–
історіограф. Найголовніше, що історія для генеалогіста
перестає бути кумулятивною – накопиченням фактів та
впливів. П. Вейн зазначає “Фуко спішить розкрити
“деякі очевидності”, показати, що існуюче зараз,
існувало не завжди, могло не існувати і є не чим іншим,
як продуктом декількох випадковостей … Філософія
стає постійною критикою історичного буття, що
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покликана дати поштовх постійній роботі свободи –
історичності яка не веде ні до якої історичної цілі” [3,
с.158].
Генеалогія
протиставляє
себе
походженню
(Ursprung) як пошуку справжнього та чудесного
походження (Wunderursprung), пошуки якого здійснює
метафізика модерну і відповідно, не приймає моделей
історичної філософії, яка ставить питання про початок
та походження. М. Фуко виділяє в творах Ф. Ніцше дві
форми першопочатку (Ursprung). Перша – очевидне
походження, друга – Wundersprung, чудесне, яке
зазвичай шукає метафізика. Саме спрямованість на
пошуки першопоштовху, справжності породила
розвиток загальноприйнятої “історії для істориків”.
Генеалогія
протистоїть
походженню,
вона
є
антиметафізичною і не має позачасової точки опори. Ця
особливість об’єднує Ф. Ніцше та М. Фуко в певну
традицію [8].
Генеалогія, на думку М. Фуко, повинна виявити
подію у всій її унікальності, показати не лінійний
історичний процес, а зміну розривів, що властиві
дійсній історії.Вона не протиставляє себе історії, як
глибокий погляд філософа – кротовій роботі вченого.
Навпаки, вона суперечить метафізичному розгортанню
ідеальних проявів телеологічних безкінечностей [8].
Тобто вона протиставляє себе пошуку “походження”.
М. Фуко так описує свій метод: “Генеалогія не
претендує на те, щоби повернути час назад та
встановити величну неперервність, не зважаючи на
розкиданість забутого; вона не ставить перед собою
завдання показати, що минуле, все ще тут,
благополучно живе в сучасному … Прослідкувати
складну нитку походження це, навпаки, утримати те, що
відбулось у властивій йому розрізненості; вловити
події, найнезначніші відхилення, або навпаки, повні
зміни – хибність, помилки в оцінці, поганий
розрахунок, що породжує те, що існує та значуще для
нас” [8, c. 82].
Визначальну роль для формування “генеалогічного”
проекту відіграла філософія Ф. Ніцше, яка була
підтримана іншим ідейним джерелом – епістемологією
та історією науки (Ж. Кангільем, Г. Башляр). Так від
Г. Башляра
запозичено
метод
роботи
з
“епістемологічними розривами”, а Ж. Кангільєм
показав як потрібно будувати проблемну історію
наукових понять. Для цієї традиції характерно
відмежування від субстанціалізму в онтології, що
супроводжується посиленою увагою до понять
структури, контексту зав’язків та відношення.
Нагадаємо, що М. Фуко дуже часто приписують
структуралістський підхід. Як зазначає В. П. Візгін:
“Поєднання,
здавалося
б
непоєднуваного
–
епістемологічного раціоналізму з ірраціональним
волюнтаризмом
уможливило
формування
генеалогічного проекту. Спільним знаменником, що
об’єднав ці різнорідні впливи в їх продукт є
характерний для них всіх антиплатонізм як
антиідеалізм,
антиметафізика,
антитеологія
та
антителеологія” [2, с. 99]. Саме ці принципи вважаємо
головними характеристиками генеалогічного методу
М. Фуко, однак до них хочемо додати принцип
історичної випадковості та антиатропологізм.
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Так,антиантропологізм виявляється у постійних
спробах елімінувати суб’єкта як активну силу історії.З
точки зору генеалогіста ані окремі суб’єкти, ані народні
маси не впливають на хід історії: суб’єкти виникають
разом з тими відносинами, які виникають між ними і
визначаються останніми. Їх роль – тут і тепер, і тільки
так вони можуть існувати як суб’єкти. Відносини
панування та підпорядкування існують поза всякими
зв’язками з окремими суб’єктами, вони не
закріплюються за останніми раз і назавжди, а являють
собою ролі в ритуалах, що нав’язані анонімною владою.
Правила створені цими ритуалами вписані в
громадянські закони, моральні кодекси. Історія – як її
бачить генеалогіст, – це зміна типів панування, ланцюг
означування правил. І цю історію необхідно
відтворювати у всій її неповторності та різноманітті.
Коло етичних проблем у філософії М. Фуко назріло
після реорганізації вже згаданого проекту “Історії
сексуальності”. Так, вже у вступі до другого тому
“Використання задоволень” філософ вказує на власні
теоретичні зрушення відносно попередніх поглядів:
1. питання про форми, що артикулюють знання у
дискурсивних практиках;
2. аналіз проявів “влади”;
3. аналіз того, що прийнято називати “суб’єктом”
[6, c. 17].
Третє зрушення –актуальний аналіз подальшого
генеалогічного проекту. Виникає головне питання про
форми і модальності відношення до себе, через які
індивід визнає себе в якості морального суб’єкта.
Відтак, універсальності поняття “суб’єкт” М. Фуко
протиставляє
тезу
про
історичність
форм
суб’єктивності, в силу чого людина починає
розглядатись як історична сутність, яка формується (та
формує себе) всередині унікальної для кожної культури
конфігурації знань, норм та форм суб’єктивності [6]. В
рамках генеалогії суб’єкта ставиться наступне питання:
яким чином людина формує себе в якості суб’єкта
пізнання, своїх відношень із іншими та самою собою?
Французький інтелектуал вважає, що моральна дія
передбачає три основоположні відношення: відношення
до реальності, у якій ця дія відбувається; відношення до
кодексу, яким вона вимірюється; та ставлення до себе.
М. Фуко зазначає, що ставлення до себе “є не просто
“самосвідомістю”,
але
організацією
себе,
конструюванням у якості “морального суб’єкта”, у якій
індивід обмежує частину себе, що становить об’єкт цієї
моральної практики, задає собі визначений тип буття,
який матиме для нього цінність морального
самоздійснення” [6, с. 47]. Саме “ставлення до себе”
виступає засадничим у інтерпретації феномену моралі
за М. Фуко. Важливо, що для нього це ставлення
реалізує різноманітні типи моральної суб’єктивізації.
Форми суб’єктивності спираються на існуючі в
культурі форми, які можна назвати техніками або
практиками себе. Поряд із системою правил та приписів
і моралі як “реальної поведінки індивіда в його
ставленні до правил” М. Фуко вводить третій план:
способи суб’єктивізації, тобто способи через які людина
конституює себе у якості “морального суб’єкта” [7].
М. Фуко звертає увагу на відносну стійкість та
традиційність моральних кодексів. Саме тому, на його
думку, і це варто відзначити, важливим є не розгляд
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історії моральних норм та приписів, а генеалогія етики
– змінних типів “ставлення до себе”. Різноманітні типи
цих відношень культивуються “практиками себе”, огляд
та аналіз яких французький інтелектуал здійснює у
книзі “Турбота про себе”. Моральним ідеалом, який
досягається через “практику себе” є мистецтво
існування. Щодо останнього Фуко зазначає: “Під цим
слід розуміти спосіб життя, моральна цінність якого
обумовлена не відповідністю якомусь моральному
кодексу і не деякій очищувальній роботі, що
передбачається, але визначеними формами, або скоріше
визначеними загальними формальними принципами у
використанні задоволень, у напрацюванні в області
задоволень
певного
розпорядку,
дотримання
визначених меж, підтримку потрібної ієрархії” [6,
с. 141].
Отож, філософське осмислення історії та генеалогії
як специфічного методу її інтерпретації приводить
М. Фуко до розгортання цілої етичної концепції,
осердям якої виступають змінні форми турботи про
себе. Генеалогія слугує методом пошуку виникнення
цих форм. Генеалогічний метод у філософії
французького
інтелектуала
володіє
значним
потенціалом та може бути застосований до аналізу
багатьох не тільки моральних, а й ширших соціальних
практик. Окрім впливу Ф. Ніцше, генеалогічний метод
залучився напрацюваннями французької епістемології
та набув рис самостійного концептуалізованого
дискурсу. До його головних характеристик можна
віднести
антиметафізику,
антиантропологізм
та
антителеологію. Складність інтерпретації етичної
спадщини М. Фуко, через незавершеність його проекту
генеалогії етики відкриває перспективу нових пошуків у
царині моралі.
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Michel Foucault’s project of genealogy of ethics
In the article is considered the genealogical method of M. Foucault and its
features. It is shown that a genealogical continuity, which begins in the philosophy of
Friedrich Nietzsche and finds its conceptualization in the works of the French
philosopher. Some differences between Foucault’s genealogical project and
genealogy of Morality in Nietzsche’s books are clarified, despite obvious tradition. In
particular, it is emphasized that genealogical method was meaningful in Foucault’s
later works and it has the different focus of his research in the genealogy of power
and morality. Attention paid to the object displacement from the history of sexuality to
genealogy of ethics as a set of forms of moral subject constructing. The ethical
concept Foucault is considered as a part of neoclassical tradition in ethics. It is
explained meaning of genealogical methodology for the sphere of human knowledge
and analysis of ethical issues.
Keywords: genealogy, ethics, morality, history.

Духович В. В., аспирант кафедры философии и социологии,
Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника
(Украина, Ивано–Франковск), dukhovych.v@gmail.com
Проект генеалогии этики Мишеля Фуко
Рассматривается генеалогический метод М. Фуко и его особенности.
Показано определенную генеалогическую традицию, которая начинается в
философии Ф. Ницше и находит свое концептуальное оформление в
творчестве французского философа. Описываются различия между
генеалогическим проекту М. Фуко и генеалогией морали Ницше, несмотря на
наличие определенной традиции. В частности, отмечается рефлективность
генеалогического метода в Фуко и различных акцентах исследования в
генеалогии власти и морали. Значительное внимание акцентируется на
предметном смещении исследования философа: от истории сексуальности – к
генеалогии “этики” как совокупности форм конструирования нравственного
субъекта. Этическая концепция М. Фуко рассматривается в пределах
неклассической традиции. Обосновывается актуальность генеалогической
методологии для сферы гуманитарного знания и анализа этической
проблематики.
Ключевые слова: генеалогия, этика, мораль, история.
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КИЇВСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА:
У ПОШУКАХ СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Обґрунтовано актуальність та першочерговість такого завдання
філософії, як осмислення специфіки людського буття та визначення його сенсу.
Проаналізовано особливості трактування екзистенційного змісту буття та
визначення його сенсу у контексті екзистенційно–антропологічної філософії
представників Київської філософської (світоглядно–антропологічної) школи В.
Шинкарука та С. Кримського.
Визначено, що фундаментальними особливостями людської екзистенції
мислителі визначали її духовний зміст та трансцендентність. Представлено їх
трактування екзистенції як діалектичної єдності створення умов життя,
задоволення життям та самореалізації особистості в цьому процесі.
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Обґрунтовано, що питання визначення сенсу життя не має однозначної
відповіді та вимагає постійного пошуку. Підкреслено, що першочергову
важливість у цьому контексті має забезпечення умови, щоб життя, відповідно
до високих моральних цілей, приносило вищу радість буття, щоб людина
досягала щастя не на шкоду моральності, а на шляху реалізації своєї людської
сутності.
Ключові слова: українська філософія, Київська філософська школа, В.
Шинкарук, С. Кримський, сенс людського буття.

Кожна людина, не залежно від того в якій країні
вона живе, який соціальний статус має тощо, рано чи
пізно замислюється над так званими “вічними”
запитаннями філософії та етики: “Що таке щастя?”, “У
чому сенс життя?”, “Якими є справжні людські
цінності?”, “Чи ми самі вирішуємо власну долю?” та ін.
Саме пошуки відповідей на ці основні життєві
запитання та їх результати визначають наше буття у
світі, його духовну глибину. Фундаментальність
проблеми буття для філософії пов’язана насамперед із
тим, що філософія виконує функцію людського
світоорієнтування, а буття – це найширше філософське
поняття, що постає як цільовий, універсальний,
стратегічний людський орієнтир.
Проблема буття глобальна, безмежна у своїй
всезагальності та невичерпна в деталізаціях. Вона є
вічною. Як зазначив відомий психолог та філософ
Е. Фромм, людина – єдина тварина для якої власне
існування є проблемою; вона повинна її розв’язати, і їй
від цього нікуди не дітися. Поява цієї проблеми
пов’язана з усвідомленням людиною своєї смертності,
кінечності свого існування. Якби наше життя було
вічним, ми могли б дозволити собі на якийсь час
абстрагуватися від цієї проблеми. Безсмертній людині
ніколи не пізно почати життя зі смислом. Однак ми –
смертні, для нас наше буття – найвища цінність, що
обмежена в часі та просторі.
Можливо, правий С. Кримський зі своїм
припущенням, що людина може й ніколи не позбутися
віковічної дилеми: “Хто ми? Тільки й того, що “мавпи з
претензіями” або все–таки представники духу?” [6,
с. 478]. Однак, саме пошуки сенсу людського буття
зумовлюють духовні трансформації та переосмислення
усталених парадигм, змінюють наше світосприйняття й
розуміння свого місця та життєвого призначення.
Наразі для багатьох українців особливої гостроти та
актуальності набули питання цінності життя та
формування системи ідеалів, як національних, так і
загальнолюдських.
Мільйони
людей
сьогодні
опинилися на межі життя та смерті внаслідок складного
військово–політичного конфлікту, що загрожує не лише
цілісності України, а й безпеці у всьому світі. Крилату
фразу “Краса врятує світ”, сьогодні варто замінити
іншою “Гуманізм, толерантність та розуміння
важливості й унікальності кожного людського життя на
Землі врятують світ”. Оскільки саме внутрішній світ
людини визначає її зовнішню діяльність: на духовному
підґрунті вибудовуються усі інші соціальні, економічні
та політико–правові цінності.
Питання духовності, життєвої мудрості (софійності)
– одне з основних в українській філософській традиції
загалом, та предмет ґрунтовних досліджень та
філософських
пошуків
представників
Київської
філософської (світоглядно–антропологічної) школи
зокрема.
Метою статті є здійснення аналізу езистенційно–
антропологічних
ідей
представників
Київської
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філософської школи В. Шинкарука та С. Кримського.
Ставимо завдання з’ясувати, як мислителі визначали
особливості людського буття та в чому вбачали його
сенс.
Київська філософська школа – творчий напрямок в
українській філософії, що виник на поч. 60–х рр. ХХ ст.
як різновид філософії неомарксизму [2, с. 1149].
Особливу роль в історії вказаної школи та
української філософії в цілому мають наукові
здобутки В. Шинкарука, який зосередив увагу на
розробці антропологічної домінанти філософії. Саме
він започаткував у вітчизняній науковій традиції
розуміння філософії як життєвого завдання,
обґрунтував
першочерговість
дослідження
антропологічної
проблематики
на
противагу
проблемам філософії діалектичного матеріалізму
(проблеми діалектики, форм існування матерії та ін.),
поставив
питання
людини
в
центр
своїх
філософських розмірковувань. Вчений розпочав свою
наукову діяльність з ґрунтовного вивчення та аналізу
історії класичної німецької філософії. Його перші
фундаментальні дослідження присвячені Г. Гегелю та
І. Канту. Однак потужна філософсько–антропологічна
гегеле–феноменологічна
позиція
В.
Шинкарука
сформульована та обґрунтована в його докторській
дисертації “Логіка, діалектика та теорія пізнання
Гегеля”, вивела дослідження вченого на проблему
людини як самосущого буття і тим пов’язала проблему
буття з екзистенцією людського існування. Унаслідок
цього в Київську філософську школу був внесений
антропологічний наголос і філософія набула характеру
своєрідної феноменології людського буття [2, с. 1177].
Виступаючи на Міжнародному філософському
конгресі у Відні, В. Шинкарук обґрунтував ідею, що
проблема сенсу людського буття є центральною у
філософії
(всупереч
пануючим
у
той
час
ортодоксальним твердженням, що ця проблема є не
філософською, а релігійною), підкреслив, що нас
спрямовує до філософії не пристрасть до абстракцій та
інтелектуальних “таборів”, не проблема первинності–
вторинності матерії–свідомості, а передусім питання
про “наше буття” – проблема нашого особистого
самосмисловизначення,
з’ясування
своїх
екзистенційних можливостей та перспектив [13, с. 16].
Варто замислитися над риторичним запитанням В.
Табачковського, наукового послідовника В. Шинкарука:
“Що означало в ті часи (шістдесяті роки) змістити
акценти у філософуванні з вульгарного офіціозу, де
людина розчинялася у виробничих та класових
визначеностях – на гуманістичний зміст молодо–
марксизму, а цей останній – занурити у світову та
вітчизняну інтелектуальну традицію так, як це зробив
Володимир Шинкарук? Що означало позбавити людину
статусу “гвинтика” – й надати їй статус суб’єкта
діяльності?” [8, с. 25].
Таким чином, В. Шинкарук зумів зробити людину
центром своїх філософських розмірковувань у досить
несприятливих обставинах, тоді, коли це таврувалося як
“буржуазний” гуманізм. Саме під його керівництвом
кардинально змінився предмет філософського аналізу
плеяди вітчизняних філософів другої половини
ХХ ст.: у центрі наукових розвідок В. Шинкарука, а
також працівників відділу філософської антропології
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Інституту філософії НАН України (Є. Андроса,
В. Іванова, В. Табачковського, М. Тарасенка,
О. Яценка та ін.) – істинне розуміння людини,
розкриття її сутності через визначення світоглядних
параметрів та специфіки екзистенційно–смислових
засад буття. Логічним результатом вищевказаних
трансформацій стало те, що сучасна українська
філософія набула антропологічного виміру.
Узагальнюючи основні праці В. Шинкарука, в яких
розкривається специфіка людського буття [11; 12; 14;
15], виокремимо його основні характеристики:
– З першого дня життя буття людини є буттям у
світі, який не є просто таким, що її оточує, а світом
людського буття. Останній є заданим як зовнішній
об’єктивний світ, який у своїй основі становить єдність
природного та соціокультурного. У світі людського
буття визначальними є духовні, соціокультурні основи,
а не матеріально–природні. Це – світ олюдненої
природи, природи не просто перетвореної, а даної нам у
її людських значеннях, що відкриваються та постають
через мову, знання, науку та ін.
– Визначальною особливістю людського буття є
його екзистенційна суть. Екзистенція (від лат. existo –
існую) – специфічно людське існування у світі, що
постійно трансцендентує себе з наявного буття в
істинно суще, його істотною ознакою є свобода. Факт,
що людина відокремлює себе від своєї життєдіяльності
й робить останню предметом своєї свідомості, волі,
означає, що людина екзистенційно вільна. Ця свобода
виявляється в дистанціюванні наявного буття від того,
що було, та переведення його в те, що повинно бути, в
бажанні можливості трансцендентування в істинно
суще буття. Свобода екзистенцій виявляється і
реалізується в її трансценденціях. Термін “екзистенція”
етимологічно походить від латинського слова exsistere,
який, на відміну від дієслова sistere (що акцентує
момент сталості існування – лишатися, тривати тощо),
означає процеси порушення сталості, виходу “за межі”
(виступати, виходити, виростати тощо). Це вказує на
духовний характер специфіки людського існування на
противагу існуванню матеріальних, субстанційних
речей і явищ, оскільки духовність є унікальною
ознакою людини.
– Світ людського буття простягається в просторі та
часі, межі яких визначаються засвоєною культурою.
– Людина за своєю суттю – діяльна істота, і
самодіяльність є її власне людським буттям. Реально
сущою є життєдіяльність лише в теперішньому. В
минулому вона вже була (і тому вже не суща), а в
майбутньому ще не була (ще не суща). Отже,
життєдіяльність людини буває (має буття) в минулому,
теперішньому та майбутньому. Вона мине, залишаючи
існувати (об’єктивно–предметно
і суб’єктивно–
духовно) лише свої “сліди”, “результати”.
– Для людського буття є важливим час. Поза часом є
не людське буття, а суще, яке визначається у відомих
філософських категоріях матеріалізму: “матерія”, “рух”,
“простір”, “час” тощо. Людина, на відміну від тварин,
відокремлює себе від своєї життєдіяльності й робить
останню предметом своєї свідомості та волі. І це
“відокремлення” здійснюється якраз тому, що наша
життєдіяльність має своє реальне буття лише “ось зараз,
тепер” і “ось тут”, де ми зараз є. А ми були дотепер
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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“тоді” і “там” та думаємо ще бути “тоді” і “там десь”.
Отже, кожну окрему мить швидкоминаючого часу
людина має в собі весь світ своїх переживань, перебіг
часу. Те життя, що вже прожите, не йде від неї в
небуття – залишається у вигляді її переживань, та,
разом з тим, людина спрямована в майбутнє. З позицій
теперішнього й минулого проектується і буття в
майбутнє, яке також постає в різних можливостях та
неможливостях – предметах наших сподівань,
очікувань, надій, мрій.
– Створюючи та вдосконалюючи умови свого буття,
людина разом з тим творить та перетворює саму себе.
Тому її життя за своєю сутністю є творчістю а, отже, її
“твором”. Сутність людського способу буття полягає в
цій творчій діяльності, що є самодіяльністю,
самоствердженням людини у світі. Тільки людина
здатна відрізняти від себе свою життєдіяльність, робити
її предметом своєї волі, розглядати її не тільки як засіб
забезпечення фізичних потреб, але й як задоволення
особливої потреби – потреби в діяльності, що
приносить насолоду; здатна приборкувати свої
прагнення й підкоряти свою діяльність розумним цілям.
У людському способі буття відбулося переміщення
інтересу зі сфери безпосереднього споживання
(задоволення фізичних потреб) у сферу діяльності,
самозадоволення цією діяльністю, утвердження в ній, і
через неї своєї волі й своєї влади.
Сенс людського буття В. Шинкарук визначив як
світоглядну категорію, що відображає цілепокладаючий
характер людської життєдіяльності, опосередкованість
значень та цінностей предметів матеріальної та
духовної культури цілями суспільної практики,
олюдненням природи. Поняття “смисл буття” має сенс
лише по відношенню до людини, до її суспільно–
історичного та індивідуального буття. Основним
питанням смислу буття є питання про відповідність
існування сутності (наскільки існування життя людини,
тобто конкретні суспільно зумовлені форми і способи
життєдіяльності, виражає її сутність). Остання є
продуктом історичного становлення людини як
суспільної істоти, яка своєю власною діяльністю
створює умови існування, перетворюючи речі й явища
природи на предмети своїх потреб, продукти
суспільного та індивідуального споживання. Отже, за
своєю сутністю людина – діяльно–творча істота. Однак,
міра реалізації цієї сутності в реальному житті людини
(в її існуванні) залежить від суспільних умов, від
ступеня історичного розвитку суспільства. Смисл буття
на сучасному історичному етапі виступає як творча
самореалізація особи в діяльності, адекватній її
здібностям та запитам. Для розвиненої особи вищими
цінностями життя, що визначають його смисл,
виступають предмети її суспільних почуттів:
громадянських, патріотичних, моральних, естетичних та
ін. [9, с. 634].
Ідеї духовності, любові до мудрості, українські
культурно ціннісні аспекти світосприйняття та
особливості людської екзистенції досліджував і
всесвітньо
відомий
український
філософ
та
культуролог, педагог, доктор філософських наук,
професор
С. Кримський.
Мислитель
створив
оригінальну власну філософську концепцію, яка стала
світоглядним опертям для цілої української культури:
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таким сакрально–ідейним символом для нього було
поняття софійності, що поєднувало і мудрість (Софія –
мудрість Божа), і материнське начало (Софія–Оранта), і
цілком земне відчуття зв’язку з рідною землею (собор
Софії Київської) [3].
Філософська
спадщина
С.
Кримського
не
обмежується науковими та публіцистичними працями,
мислитель розробив і викладав лекційний курс
“Філософія як смислотворення життя”. На запитання
“Чому Ви прагнете навчити своїх слухачів?” мислитель
відповідав, що вчити, треба того, з чим пов’язаний
тисячолітній досвід людства: усвідомленню рятівних
сил, які підтримують людяність у людині, дають життя
через любов, добро й дарування щастя (усе це заведено
називати благодаттю). Додавав, що “благодать” –
фундаментальна категорія, апелював до Гете та
Л. Толстого, які вважали, що людина живе, доки вона
“випромінює благодать”, і йде з життя, коли ця якість
вичерпується. І підсумовував, що саме тому творчість
видатних людей, незалежно від тривалості життя
(навіть якщо вона надто мала) виглядає закінченою,
тобто демонструє те, що заклик до благодаті спрацював
[7].
С. Кримський стверджував, що формування
духовності є саморозбудовою особистості, яка вимагає
зазирання всередину себе, що є дуже важкою й
небезпечною справою. Мислитель наводив досить
невтішні статистичні дані з психології: тільки 5
відсотків людей щось розуміють у своїй внутрішній
сутності, всі інші не відають, хто вони й що вони.
Пробудження людини до свідомого самопізнання може
здійснюватися тільки через набуття власного духовного
досвіду – “свого власного розуму” [10, с. 90].
Цікавим та оригінальним є визначення людини
С. Кримським, як істоти вертикальної, оскільки її життя
вимірюється не кількістю років, а ступенями ціннісного
сходження. Тобто можна прожити дуже багато років
марно, а можна за короткий термін досягнути свого
духовного космосу. Якщо життя людини нараховує в
середньому 700 тисяч годин, то, відповідно, 400 тисяч
використовується на сон, обслуговування тіла, їжу,
фізичні вправи та інше; 200 тисяч годин – на внутрішнє
життя людини. Тож, С. Кримський формулює питання:
“Як використати, як заповнити ці 200 тисяч годин?” І
додає, що це ще й при тому, що ми витрачаємо два роки
життя, щоб додзвонитися до своїх знайомих, і рік життя
– на пошук речей удома. Отже, залишається дуже мало.
Але час має таку чудову здатність – він розширюється
від ціннісного духовного наповнення [3, с. 57]. Якісний
та кількісний зміст такого “наповнення” становить
фундаментальну проблему духовності як проблему
протистояння фізичній кінечності життя. Адже саме за
рахунок ціннісного наповнення життєвий час
“розтягується” для людини.
Людське буття як екзистенцію С. Кримський
визначав
сакральною
духовністю
(вимірами
спілкування людини з Небом та Землею), цінностями
культури, вимірами гуманістики (як історичного
самоствердження та відтворення людських сутнісних
сил), характеристиками національного буття (як
солідарної ідентифікації певних людських спільнот за
специфічними ознаками індивідуалізації народів). У
цьому контексті сакральна духовність тематизується, на
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думку С. Кримського, концептами віра – надія – любов;
культурні цінності – ідеями істини, добра, краси;
гуманістика позначається ідеалами особистості, долі та
духу.
А
екзистенціал
національного
буття
розкривається через життєве наповнення концептів Дім
– Поле – Храм [5, с. 351].
Зупинимося більш детально на визначених
С. Кримським екзистенціалах національного буття, що є
важливим
аспектом
формування
української
самоідентичності, внутрішнього морального осердя в
епоху динамічного розвитку глобалізаційних процесів.
Дім – святе довкілля буття; місце, де людина займає
чільне місце. Звідси і Шевченкове: “В своїй хаті своя
сила, і правда, і воля”. Стосовно Поля мається на увазі
не степ взагалі, а життєвий топос, те, що пов’язує стіл із
навколишнім світом. А Храм – це святині, які сповідує
людина. Отже, виходить, що є не тільки етнос як
державне утворення; існує етнос як внутрішнє
утворення. Внутрішній етнос – те, що проходить крізь
нашу особистість, і те, що є підставою наших
трансперсональних, колективних уявлень. Узагалі, ми
живемо в такому світі, де важливо всі соціальні процеси
пропускати через свою внутрішню соціальність. Ця
внутрішня соціальність є необхідною, як писав
М. Бердяєв, щоб не бути роздертим зовнішньою
соціальністю [6, с. 56].
Власні
дослідження
людської
екзистенції,
С. Кримський підсумовував таким чином: скільки б ми
не пізнавали людину та її творчу діяльність, у ній
завжди залишається те, про що ми не відаємо та навіть
не усвідомлюємо. Людина принципово не вичерпується
жодною конкретною моделлю, хоч ніяких радикальних
перешкод її моделюванню не існує. Людська
екзистенція – бездонна, невичерпна, меонічна, виявом
чого і є таїна. Це і перетворює всяку “остаточну”
модель людини в той стан невідповідності, якою є, за
виразом А. Шенберга, людська ясність [6, с. 492].
На питання “в чому полягає сенс життя”, ні у своїх
інтерв’ю, ні у наукових працях С. Кримський, як
справжній філософ, не давав однозначної вичерпної
відповіді. На думку мислителя, це питання – одне з
самих важливих та потребує безперервних пошуків
кожною людиною, будь–яка відповідь на нього має
бути ланцюгом варіацій. Адже відповісти про сенс
життя – це спробувати вийти за межі рутини та
банальності до вищих смислів, це намагання зробити
щасливою хоча б одну людину, це і певні творчі
завдання. Все це вибудовується у певний варіативний
ряд. Подібно до того, як колись у Христа спитали, що є
істина, а Він відповів, що істина – це: “Я, життя, шлях”.
І це не протиріччя, а саме варіативність [1, с. 139].
Натомість філософ запропонував три варіанти пошуку
смислу життя:
1) Вписати своє життя в життя природи, як це
роблять
сільські
люди;
підпорядкувати
свою
життєдіяльність природним ритмам. Тоді саме буття
відповідає на питання про сенс життя.
2) Зробити природу подією свого життя (прикладом
тут може бути апокрифічний старець біблійних часів
Осія, який наприкінці життя віддав податки державі,
кредиторам – гроші, дітям – майно, серце – дружині, а
собі залишив місце під смоковницею, звідки особливо
мальовничими виглядають схід і захід сонця). Цей шлях
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означає завдання: дати буттю проявитися через людину,
через тебе самого, проявити це буття в той чи інший
спосіб.
3) Зробити своє життя якомога змістовнішим,
предметом
наповнення
високими
цінностями
(конкретизуючи, С. Кримський посилався на лист
Сенеки до Луцилія, в якому великий давньоримський
філософ дає свою відповідь на запитання про сенс
життя приблизно так: зроби добро якнайбільшій
кількості людей. Якщо не зумієш якнайбільшій
кількості – то якійсь його частині. Якщо не можна
зробити цього – послужи комусь одному з ближніх.
Якщо не зумієш послужити ближньому – послужи
самому собі). “Служити собі” – це і є створення власної
особистості.
Особистість,
тобто
створення
внутрішнього світу людини, є найвищим даром Бога.
Творіння особистості – це створення мікрокосму,
суб’єкта, відповідального перед собою за близькість до
інших людей або навіть до однієї людини – якщо ти
здатен зробити її щасливою.
Загалом, найкращою відповіддю на питання про сенс
життя С. Кримський визначав образ сучасної ікони
Христа, яка зображує людину, що несе на руках саму
себе, щоб віддати те, що несе, людям (цю ікону
мислитель побачив у Варшаві в одному з костелів) [1; 4;
5; 6].
Висновки. Отже, проблеми специфіки людської
екзистенції та сенсу людського буття – предмет
особливого
аналізу
представників
Київської
філософської школи: всесвітньо відомих українських
філософів, високоморальних патріотів, педагогів
В. Шинкарука та С. Кримського.
Ці мислителі – знакові постаті у становленні
заглибленої у проблеми буття української філософії,
основна сфера їх наукової діяльності: осмислення
проблеми людини, її екзистенції, ціннісних та
світоглядних орієнтацій тощо.
Фундаментальними
особливостями
людської
екзистенції мислителі визначали її духовний зміст та
трансцендентність. Сенс життя вбачали в тому, щоб
життя, відповідно до високих моральних цілей,
приносило вищу радість буття, щоб людина досягала
щастя не на шкоду моральності, а на шляху реалізації
своєї людської сутності.
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Kiev school of philosophy: in search of human existence meaning
The urgency and priority of such tasks of philosophy as understanding the
human existence specificity and determining its meaning is explained in this article.
That is implemented in the context of existential–anthropological philosophy by
philosophical representatives of Kiev school of philosophy (Kiev ideologically–
anthropological school) – V. Shynkaruk and S. Krymsky.
It is determined that these thinkers have identified the fundamental feature of
human existence – its spiritual content and transcendence. The interpretation of
existence as a dialectical unity of conditions of life, life satisfaction and personal
fulfillment in this process is determined. Is stated that the issues of determining the
meaning of life don’t have the clear answer and require the constant search.
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It is emphasized that the primary importance in this context is to ensure
conditions for life to bring the supreme joy of being in accordance with the highest
moral goals. A person must achieve happiness not to detriment morality, but on the
way of human essence realization.
Keywords: history of Ukrainian philosophy, Kiev school of philosophy, V.
Shynkaruk, S. Krymsky, human existence meaning.

Фарион O. O., кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры философии, Житомирский государственный университет
им. Ивана Франка (Украина, Житомир), farion_o@ukr.net
Киевская философская школа: в поисках смысла человеческого
бытия
Обоснована актуальность и первоочередность такой задачи философии,
как осмысление специфики человеческого бытия и определения его смысла.
Проанализированы особенности трактовки экзистенциальной сущности
бытия и определения его смысла в контексте экзистенциально–
антропологической философии представителей Киевской философской
(мировоззренчески–антропологической) школы В. Шинкарука и С. Крымского.
Определено, что фундаментальными особенностями человеческой
экзистенции
мыслители
определяли
её
духовное
содержание
и
трансцендентность. Представлены их определения экзистенции как
диалектического единства создания условий жизни, удовлетворения жизнью и
самореализации личности в этом процессе. Обоснованно, что вопрос смысла
жизни не имеет однозначного ответа и требует постоянного поиска.
Подчеркнуто, что первоочередную важность в этом контексте имеет
обеспечение условия, чтобы жизнь, в соответствии с высокими моральными
целями, приносила высшую радость бытия, чтобы человек достигал счастья не
в ущерб нравственности, а на пути реализации своей человеческой сущности.
Ключевые слова: украинская философия, Киевская философская школа, В.
Шинкарук, С. Крымский, смысл человеческого бытия.
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ФЕНОМЕН СВЯТОСТІ ПРЕП. ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО
В КОНТЕКСТІ ЖИТІЯ СВЯТИХ
Розглядається духовний шлях Феодосія Печерського, одного із засновників
Києво–Печерської Лаври, і його особлива роль у цьому духовному центрі в
контексті святості. Дослідження феномена святості Феодосія Печерського
проводиться через аналіз духовного простору і духовного часу в процесі його
наближення до стану святості, а також роль символів одягу та їжі у цьому
духовному процесі. Як підкреслюється в Києво–Печерському Патерику,
духовний простір святого пов’язано з його діяннями в стінах Києво–Печерської
лаври. Духовне життя Феодосія Печерського вимірюється не тільки його
історичним часом (від народження до смерті), а й духовним часом, де
основною одиницею виступає подія. Одяг і їжа як необхідні складові життя
Феодосія Печерського можна розглядати як символи. Вони виступають як
іконічні знаки, як символи або навіть ритуальні маркери того способу життя,
який слідує за біблійною мудрістю.
Ключові слова: духовний час, духовний простір, Києво–Печерський
Патерик, святість, святий, символ.

Актуальність теми. В ряду святих провідне місце
займає преп. Феодосій Печерський. Духовний шлях
цього святого допомагає нам зрозуміти як виник такий
центр духовності як Києво–Печерська лавра, яка
особиста роль засновника–будівника цього духовного
центру. Києво–Печерський Патерик оповідає про
велику кількість учнів і послідовників Феодосія, які
продовжували його справу за життя і після смерті.
До святого життя Феодосій Печерський, як свідчить
нам Києво–Печерський Патерик, був призначений з
самого початку і дуже скоро вивчив Святе Письмо так,
що він дивувався з премудрості й розуму юнака і зі
спритності в навчанні. Не покидає його цей образ і при
виборі Києво–Печерської лаври, як місця його спасіння
і служіння Богові, і при дуже тяжкій і важливій розмові
з рідною матір’ю, якій він пояснює сутність свого
життєвого вибору. Але аналіз духовного шляху

179

Випуск 94

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Феодосія Печерського є надзвичайно складним, тому
що він відбувається в контексті святості. Дослідження
цієї проблеми є надзвичайно актуальною темою
сьогодення.
Ступінь дослідженості проблеми. Проблема святості
фундаментально досліджувалася В. Топоровим, в трьох
ракурсах: 1. Єдність в просторі і в сфері влади
(наприклад “Повість врем’яних літ”); 2. Єдність в часу і
дусі, тобто ідея духовної спадщини (наприклад “Слово
про закон і благодать”); 3. Святість як вищий
моральний ідеал поведінки, життєва позиція.
С. Б. Кримський розглядає поняття святості в контексті
святої землі та святої Батьківщини. Згідно точки зору
відомого дослідника Левінаса заклик святості передує
турботі існування і асоціюється з пріоритетом інших
переді мною. Відомий дослідник української культури
В. Горський присвятив свої дослідження святим доби
Київської Русі.
Метою даної статті є дослідження духовного шляху
Феодосія Печерсього як прояву святого образу життя.
Для вирішення цієї мети потрібно розв’язати наступні
завдання. 1. З’ясувати роль духовного простору в
наближенні Феодосія Печерського до стану святості.
2. Зрозуміти сутність духовного часу святого.
3. Розглянути символи одягу та їжі в духовному образі
життя Феодосія Печерського.
З точки зору духовного шляху Феодосія, цікава його
часова структура цього шляху. З одного боку, ми
бачимо “реальний час”, який точно співпадає з
історичним описом основних подій життя від
народження до смерті. В Києво–Печерському Патерику
знаходимо тільки дві дати які позначають реальний час
життєвого шляху святого Феодосія. Перша дата, яка
позначає абсолютно точно дату його смерті: “і
прилучився до святих отців року 6583 (1074), місяця
травня в 3 день, у суботу, коли, як пророкував, зійшло
сонце” [1, c. 63]. Друга абсолютна дата – перенесення із
печер на нове місце, де була збудована келія, яка дала
початок печерському монастирю: “...і тоді з братією
переселився з печери на це місце року 6570 (1062)”
[1, c. 431].
Це приводить нас до думки, що життя Феодосія
вимірюється не тільки історичним часом (від
народження до смерті), а й духовним часом, де
основною одиницею є події. Саме події, які не
позначені конкретним історичним часом, зумовлюють
напрям до життєбудівничих і душорятуючих цілей часу
благодатного духовного росту. Духовний час в житті
Феодосія позначається такими подіями–діями, які
задовольняють його духовні потреби, але здійснюються
свідомо, в розумінні цілі, засобів і особистих сил. Вони
завжди співвідносяться з Богом і з людиною, з
усвідомленням своїх вчинків. Всі ці події–дії
утворюють ряд, де одна подія пов’язана з іншою,
витікає із неї, передається іншому елементу ряду. Цей
зв’язок духовних подій передбачає у здійснюючого їх
наявність мети, почуття обов’язку, відповідальності
перед тими, хто почав і хто продовжує цей ланцюг. У
цих умовах навіть випадкове явище, спочатку ніким і
нічим не пов’язане, в решті–решт стає невипадковим і
має статус необхідної ланки в заданому ланцюзі.
Основним квантом часу, який використовується для
опису історичного мікроплану життя Феодосія виступає
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день. З другого боку, день – Богом установлена одиниця
часу, як часу творіння Всесвіту, що має свої ознаки,
мету, результат І органічно пов’язаний з іншими днями.
Завдяки цим обставинам кожний конкретний день в
житті Феодосія має причетність до “великого” часу
Священної “історії”, і груд кожного дня зв’язується з
тою “великою роботою”, яка складає зміст і сенс
священної історії.
Часова структура життєвого шляху Феодосія
доповнюється просторовою характеристикою. Подібно
до того, як структура життєвого шляху, веде Феодосія
від етапу до етапу, щоб привести до головного часу, так
і просторова структура, веде від місця до місця, поки не
приводить до головного місця. Першим таким місцем
було місто Васильків: “Є місце, назване Василевом, яке
відстоїть од Києва, града стольного, на п’ятдесят
поприщ, в ньому мешкали батьки святого, у вірі
християнськім
живучи,
всіляким
благочестям
прикрашені. Народили ж це блаженне дитя” [1, c. 33].
Тут він був хрещений і тут пройшли його перші роки.
Саме назва міста пов’язана з іменем великого князя
Володимира, хрестителя Київської Русі, який при
хрещенні прийняв ім’я Василій.
Другим містом, на шляху Феодосія до чернецького
подвижництва, було місто Курськ, куди, згідно наказу
князя, переїхали його батьки. Тут пройшла значна
частина дитинства і юнацьких років Феодосія, коли
його покликання стало очевидним: “...Бог так повелів,
але більше скажу, і так Бог зволив, аби там доброго
отрока житіє просяяло [1, c. 33–34]. Таким чином,
Курськ для Феодосія не тільки нове місце зовнішньої
біографії, а й новий ступінь в його духовному зростанні,
удосконаленні на шляху служіння Богові.
Третє місто, в духовно–просторовій структурі життя
Феодосія, пов’язано зі Святими Місцями: “Чув він про
Святі Місця, де Господь наш. То ще Христос у плоті
ходив, і бажав туди піти й поклонитись їм” [2, c. 34].
Святі Місця асоціюються у Феодосія з його особистим
духовним простором. Таким чином, ці два простори
з’єднуються з ідею духовного шляху. Божий промисел
приводить Феодосія до Києва, до блаженного Антонія,
і, таким чином, київський простір – це останній і
головний локус преподобного, який він вже ніколи не
покине. Духовним центром “київського простору” для
Феодосія виступає монастир, досягнення якого стає
можливим завдяки Божій волі. На шляху до Києва він
йшов за купцями на певній відстані для того, щоб вони
його не побачили і був зовсім один: “лише Бог беріг
його” [1, c. 45]. Таким чином, випадкові зовнішні події
(зустріч з купцями і т.п.) і невипадкова Божа воля
привела Феодосія до Києва.
У “київському просторі” він обирає вузький,
незрівнянно більш духовний і глибокий локус –
Київські пагорби, печери, майбутній монастир. А по
приїзді до Києва з ним трапляється важлива подія.
Києво–Печерський Патерик оповідає нам про це:
“...коли ж прийшов – обійшов усі монастирі, бажаючи
бути мнихом, і просив їх, вони не прийняли його” [1,
c. 37]. Але ні один монастир не прийняв його до себе, і
це була його поразка. І все ж таки ця поразка мала
відносний, зовнішній характер. У світі Божого
промислу все виглядає інакше – це вища вдача, яка
відкриває можливість найбільш глибоко реалізувати
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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своє призначення “віддатися Богові”. Відмова, яку
отримав Феодосії, привело його до того кризового
стану, коли людину залишає остання надія. Але. саме
тут, на краю безодні, він відкриває для себе останню
можливість, яка б ніколи не з’явилась, якби він не
опинився в тому “кризовому стані”, коли “йти більше
нікуди”. Саме в цій ситуації Феодосій почув про
блаженного Антонія, який живе в печері і завдяки
цьому знаходить свій єдиний і найкращий із можливих
шансів. “І тоді почув про блаженного Антонія, котрий
жив у печері, й, окрилений думкою попрямував до неї,
зайшов до преподобного Антонія”, – пише Києво–
Печерський Патерик [3, c. 45], Антоній влаштовує
Феодосію останній іспит, розповідаючи про всі
негаразди обраного їм шляху, ніби то змушуючи ще раз
замислитись над цим вибором: “О, дитя, чи бачиш ти
печеру, цю скорботу, місце тісне? Ти ж юний ще, і.
здається мені, не витримаєш тутешніх скорбот?” [3,
c. 37]. Але Феодосій усвідомлює те, що цей крок,
зроблений завдяки Божої волі, і що наступні кроки він
буде робити згідно волі Антонія: “Знай, чесний отче,
про Промисел Божий”. Антоній підтверджує Божу
волю, яка зумовлює його прихід до монастиря:
“Благословен Бог, дитя, що укріпив тебе та таке
прагнення” [3, c. 37]. За наказом Антонія, згідно зі
звичаєм святих отців, його підстригають і одягають і
чернецьку одежу. Саме з цього моменту Феодосій
одержує остаточну прописку в “київському просторі”, у
тому святому місці, яке має привести його ще до
більшої святості.
Таким чином, існування цих двох типів зображення
житія Феодосія та їх зв’язок дуже важливі для
відображення сутності ідеї святого житія. Ми згодні з
оцінкою цього духовного феномена, яку дав
В. Топоров: “Цей зв’язок реалізується в особистносно–
переконливому (об’єкт – житійний опис і це більш
висока парадигма, яку він наслідує до самої imitati
Christi) і в просторо–часовому плані, де цей простір і
цей час важливі самі по собі в їх зв’язку з їх
сполученістю з сакральним простором Священної
історії і із відповідною їй часовою перспективою” [4,
c. 352].
Дослідження житія святого Феодосія повертає нас
до старої міфопоетичної ідеї про зв’язок людини і
Всесвіту, мікрокосмосу і макрокосмосу через єдиний
план творіння, який пояснює ізоляцію цих двох світів.
Із цієї загальної ідеї випливає інша – про межу, яка
відокремлює людину від Всесвіту, про ту сферу в якій
проходить їх взаємодія в позитивному (контакти,
обмін), і негативному (захист, гарантія безпеки) планах.
Головними компонентами цієї проміжної зони, до якої
належить і світ і людина, є їжа і одяг. Перші дві
компоненти підтримують людину внутрішньо, а одежа
захищає її зовні, і тим самим позначає його місце у
світі, відокремлюючи його в ньому. Як зазначає
В. Топоров, внутрішня форма слова “одежа” зв’язує
його з однією із самих космічних дій, які кодуються у
словах “класти”, “ставити”, “стверджувати до буття”.
Це дієслово має своїми об’єктами світ, небо, сонце,
місяць, зірки, людину, закон, ім’я, соціальне
установлення і т.п., а своїм суб’єктом – деміурга,
творця” [4, c. 656–657]. Одягнути людину – це значить
створити біля людини щось, що буде виділяти і
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захищати її водночас. Одяг позначає матеріальну опору
людини і водночас опору духу, спрямованість у
майбутнє.
Ці необхідні для життя Феодосія речі можна
тлумачити як символи. Вони є знаками, бо ніколи не є
лише речами, а вказівкою на щось більше, тим, у межах
чого здійснюється вибір, бо, відповідно до своєї
знакової природи, є амбівалентними. Адже “описувана
система світорозуміння (християнська – Н. К.)
передбачає, що вирішальна подія вибору (що
завершується
в
есхатологічній
перспективі)
відбувається “за знаком” і “перед лицем” знака, в свою
чергу здійснюючи себе в знаковій формі” [5, c. 323].
Такими, передусім, є їжа (просфори, хліб, вино,
чечевиця) і одяг (“одежа світла і славна” і т.д.). Неважко
помітити наскрізність цих образів, як і те, що вони
підпорядковані основній (сюжетотворчій) цитаті –“Тож
не турбуйтеся і не кажіть: що нам їсти? чи що пити?
або: у що одягнутися? Бо всього цього язичники
шукають; знає бо Отець наш Небесний, що ви маєте
потребу в усьому цьому”– зазначає Святе Письмо (Мф
6:31–32). Знаки справді вирізняються у своєму
вказівному змісті, неначе плакат. Вони є іконічними
відображенням, знаковим, символічним чи навіть
ритуальним маркуванням того способу життя, що йде за
Біблійною мудрістю. Це зауважує і В. Топоров, пишучи,
що “...для Феодосія одяг теж був знаком, але й
знаменом...” [4, c. 656]. Окремі сюжети мозаїчно
складаються в одну єдину лінію життя з твердими
ціннісними
переконаннями.
Попри
свою
підпорядкованість одній думці, кожна річ є дуалістично
розчленованою, кожне явище асоціативно пов’язане з
протилежним йому.
Зміна одягу означає внутрішню зміну – ритуальне,
риторично і доволі буквально, ще найяскравіше
зображено в епізоді про боярського сина, який вбрався в
найкращий свій одяг, їдучи в монастир і скинув його в
монастирі. Після чого Никон, за проханням Антонія,
робить постриг йому, тим самим прилучаючи його до
чернецького сану.
Відтак мотив одягу–переодягання пов’язаний з
образом дороги як духовного вдосконалення.
Пройшовши досконало свої дороги, Феодосій Божим
промислом став (тим, хто сам запрошує: на дорогу до
монастиря – замовляє іконописців для розпису церкви
(десять років після своєї смерті) – у Києво–Печерському
Патерику; у житії – приймає всіх, хто хотів прийти,
лишаючи можливість відступу. Бо дорога насправді
продовжувалася з пригодами, переживаннями і
небезпеками, з молитвами, постами, усамітненнями,
зустрічами з неправдивими янголами, спокусами. Вона
потребує особливої підготовки, отож, зміна одягу на
чернечі “худі ризи” є знаком готовності служіння Богу.
Ще гостріше момент розрізнення проявляється в
образі їжі. Їжа, насамперед, мислиться як умова росту,
починаючи від дитинства, і ніколи не є просто харчем.
Вона завжди певною мірою є продовженням того
“проскурного печення” – дару Божого і людського
прийняття цього дару. Феодосій випікає просфори,
усвідомлюючи в цьому свою Божу місію, тобто він
актуалізує те жертвоприношення, символом якого є
просфора, відповідаючи на Божу жертву своєю
жертвою. Їжа також визначає піст –“подвиг прощення”,
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котрий разом з молитвою сприяє духовному зростанню,
змужнінню духа. І найголовніше – хліб стає
проявленням чуда. Молитви святого стають причиною
появи їжі. І врешті, хліб є символом прийняття
людиною животворного духу, а Боже слово, що його
проповідує Феодосій, окреслюється як духовна страва.
Ці тлумачення образів одягу та їжі підпорядковані
внутрішній формі твору, тому чернечому ідеалу, який
проповідує і втілює Феодосій (за Студійським уставом)
і знаходяться в межах біблійного тлумачення, тобто є
традиційними. З іншого боку, їх розгортання
(ампліфікація) і повторюваність (симетричність), їх
емблематичність (властиво – знаковість) не є
обов’язковими для агіографічного твору, зате є
свідченням оберненої перспективи, нормативної для
середньовічного мистецтва, що створює можливість
множинності точок зору.
Таким чином, свята особа, освячуючи місце і час,
вмішує в собі святе діяння. Світло святості падає на
сподвижників святої людини, які присвятили себе як і
він служити Богові і його учням, які наслідують подвиг
свого учителя. Таким чином створюється особливе
середовище (або матерія) святості і до неї причетні і
простір, і час, і люди, Аналіз поняття дозволяє нам
відмітити головні напрямки трансформації цієї ідеї.
Сутність змін полягає у троякій персоніфікації фокуса
святості – з природи на людину, матеріально–фізичного
на ідеально–духовне, з конкретно–наочного на
абстрактне і небачене.
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St. FeodosiyPecherskyi sanctity phenomenon in the hagiological
context
In this article St. FeodosiyPecherskyi spiritual way, his role in Kyiv–
Pechersklavra constitution and his role in this spiritual center in the context of
sanctity are analyzed. A research of St. FeodosiyPecherskyi sanctity phenomenon is
done through the analysis of spiritual time and spiritual dimension, which brought
him closer to sanctity, and the analysis of symbols of cloth and food in this spiritual
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process. As it’s mentioned in Kyiv–PecherskPatericon, spiritual dimension of holy
person is linked with his deals intramural Kyiv–Pechersklavra. St. Feodosiy
Pecherskyi spiritual life is measured not only by the historical time (from birth to
death), but also by the spiritual time, where the main unit is an event. Cloth and food,
necessary things for life, may be seen as symbols. They’re stated as iconic sings, as
symbols or even as ritual designation of the lifestyle, which follows biblical wisdom.
Keywords: spiritual time, spiritual dimension, Kyiv–PecherskPatericon, sanctity,
holy person, symbol.
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Киев), natalia.kovalczuk@gmail.com
Феномен святости преп. Феодосия Печерского в контексте жития
святых
Рассматривается духовный путь Феодосия Печерского, одного из
основателей Киево–Печерской Лавры, и его особая роль в этом духовном
центре в контексте святости. Исследование феномена святости Феодосия
Печерского проводится через анализ духовного пространства и духовного
времени в процессе его приближения к состоянию святости, а также роль
символов одежды и еды в этом духовном процессе. Как подчеркивается в
Киево–Печерском Патерике, духовное пространство святого связано c его
деяниями в стенах Киево–Печерской лавры. Духовная жизнь Феодосия
Печерского измеряется не только его историческим временем (от рождения до
смерти), но и духовным временем, где основной единицей выступает событие.
Одежда и еда как необходимые жизни Феодосия Печерского вещи можно
рассматривать как символы. Они выступают как иконические знаки, как
символы или даже ритуальные маркеры того способа жизни, который идет за
библейной мудростью.
Ключевые слова: духовное время, духовное пространство, Киево–
Печерский Патерик, святость, святой, символ.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ЕРІХА ФРОММА
Системно подано соціальне підґрунтя релігієзнавчої концепції Е. Фромма і
розкривається гуманістичний потенціал в єдності екзистенційних та
персоналістичних характеристик. Питання, в різній мірі пов’язані з
проблемами концепції релігієзнавства, культури та соціуму, розглядали багато
авторів.Досліджено соціальні чинники, які вплинули на релігієзнавчу концепцію
Е. Фромма. Автором розкриваються складові релігієзнавчої концепції, яка
ґрунтується, насамперед, на гуманістичних ідеалах, цілях пізнання людської
особистості, як в філософських, так і в психологічних вимірах, обґрунтовує
існування невід’ємних людських потреб, від реалізації яких залежить розвиток
особистості та підкреслює значення релігії у констатуванні людської
буттєвості.
Ключові слова: релігія, соціум, відчуження, любов, гуманізм.

У даній статті системно подано соціальне підґрунтя
релігієзнавчої концепції Е. Фромма і розкривається
гуманістичний потенціал в єдності екзистенційних та
персоналістичних характеристик. Питання, в різній мірі
пов’язані з проблемами концепції релігієзнавства,
культури та соціуму, розглядали багато авторів.
Корисні відомості про передумови і розвиток
релігієзнавчої концепції, можна віднайти у роботах
таких авторів:, Н. Автономової, А. Пружиніної,
С. Токарева, Ск. Даулінга, В. Лейбіна, Р. Перрона,
Г. Уеллса. Дослідженням філософських ідей Е.Фромма
займалися І. Єгорова, Е. Суздалева, Е. Мелетинський,
В. Нікольський. Однак робіт, в яких би цілісно
розкрилася релігієзнавчу концепція Е. Фромма,
практично немає. Відтак метою статті є з’ясування
релігієзнавчої концепції.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Гуманістичний психоаналіз більше орієнтований на
соціум в цілому, ніж на окрему особистість. Тому і саме
тому гуманістичний психоаналіз Е. Фромма може бути і
повинен використовуватись в умовах досліджень
сьогодення бо культурно-історичні норми змінюються з
кожним поколінням і дуже сильно впливають на
створення нових “соціальних фільтрів”, створюючи все
нові і нові імпульси невідповідності нормам
суспільства, що постійно змінюється. Тому дослідження
соціального підґрунтя у концепції Е. Фромма визначає
ступінь усвідомлення справжніх мотивів людської
поведінки і викликає постійний інтерес до вивчення.
Концепція релігії є значущою частиною соціальної
теорії в гуманістичній парадигмі Е. Фромма і органічно
пов’язана з соціально-філософськими і соціальнопсихологічними уявленнями мислителя, що виступають
як теоретико-методологічні основи досліджень. Іншими
словами, теорія, методологія і конкретні практичні
дослідження підпорядковані єдиній меті, а саме
гуманізації суспільства. Концепція релігії Е. Фромма
служить, насамперед, створенню гуманістичних ідеалів,
цілям
пізнання
людської
особистості,
як
з
філософських, так і з психологічних позицій,
обґрунтовує існування невід’ємних людських потреб,
від задоволення яких залежить розвиток особистості [8,
с. 150].
Вся соціальна філософія вченого спрямована на
з’ясування факторів, що визначають якість існування
індивіда. Як гуманіст Е. Фромм стверджував, що
можлива побудова такого суспільства, в якому потреби
людини не входили б у суперечність з потребами
соціуму. Підставою ж для цього, як він вважав, можуть
бути радикальні соціальні, політичні та економічні
зміни.
Розширюючи психоаналітичну теорію, Е. Фромм
визнавав провідну роль соціальних факторів у процесі
формування особистості. Аналізуючи умови існування
людини в історичній перспективі, філософ робив
висновок про фундаментальні проблеми людської
цивілізації сьогодення, що полягають у почуттях
самотності, безсилля, відчуженості і тривоги. Свобода і
автономія, культивувалися з часів епохи Просвітництва
і привели, на думку Е. Фромма, до втрати відчуття
безпеки, що вимагає своєї компенсації. Здобута
свобода, таким чином, перетворилася на відновлення
зв’язків із суспільством на основі підпорядкування і
конформізму.
Базовим
конфліктом
сучасності
виявляється дихотомія вибору між свободою і безпекою
[1, с. 58].
Розглянувши погляди Е. Фромма, що лежать в
основі його гуманістичної парадигми, можна зробити
висновок про те, що його соціальна філософія базується
на теорії особистості, яка включає концепції втечі від
свободи, екзистенціальних потреб, релігії, типів
характерів і нарцисизму. Особливе значення в
соціальній філософії Е. Фромма мають категорії любові,
відчуження, соціального характеру. Специфікою ж
гуманістичної
парадигми
можна
вважати
міждисциплінарний підхід, який поєднує соціальну
філософію і психологію. Виходячи з цього, методологію
досліджень Е. Фромма визначають соціальна філософія,
загальна психологія, соціальна психологія і психоаналіз.

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Релігія з раннього віку відігравала велику роль у
житті Е. Фромма. Традиційна релігійність родини
визначила шлях духовних шукань майбутнього
філософа. Незважаючи на розрив з іудаїзмом і
переорієнтацію на наукову діяльність, інтерес
Е. Фромма до релігії ніколи не згасав. Вчення про
релігію стало важливою частиною соціальної філософії
мислителя. Не можливо не визнати, що, незважаючи на
відмову від конфесійної приналежності, філософія
Фромма часто опиняється під безпосереднім впливом
конкретних релігійних систем, зокрема, іудаїзму і
буддизму [2, с. 187].
Значний вплив на формування Е. Фромма як
філософа чинився К. Марксом. Як і кожний
самостійний мислитель, Е. Фромм використовує його
спадщину вибірково, відповідно до особистих
світоглядних уподобань. Те, що засвоєно Е.Фроммом з
К. Маркса вкладається в рамки гуманістичної філософії.
Тим не менш, при своїй широті ця тема не відображає
всієї повноти спадщини К. Маркса. Відносно релігії
Е. Фромм демонструє неординарні трактування вчення
К. Маркса. Пов’язуючи відчуження з поклонінням
кумирам, філософ наполягає на тому, що К. Маркс
виступав не проти релігії як такої, а проти
ідолопоклонництва, що процвітає в тих чи інших
релігійних традиціях.
Визначальною ж фігурою для формування філософії
Е. Фромма є засновник психоаналізу З. Фройд.
Психоаналіз
Е.
Фромма
або
“гуманістичний
психоаналіз”, як він сам називав власний напрямок, є
оригінальною системою з яскраво вираженою
соціальною спрямованістю. Ця особливість призводить
філософа до аналізу соціальної обумовленості
психічного життя, зокрема, до виявлення ролі
соціальних і психічних факторів у феномені релігії.
Таким чином, спадщина Е.Фромма являє собою єдність
соціальної філософії та психоаналітичної теорії [7].
Релігія, за Е. Фроммом, є тим феноменом в якому
осмислюються екзистенційні проблеми. “Релігія –
формалізована і розроблена відповідь на питання про
людське існування”. Будь-яку людину можливо
зрозуміти тільки в тому випадку, якщо осягнеш її
індивідуальну релігію, її відповіді на екзистенційні
питання які розкривають сенс буття [6, с. 137].
Людині внутрішньо притаманна потреба в
світоглядному орієнтирі, тобто немає такої людини,
яка б не мала релігійного припису. Е. Фромм подає
наступне визначення релігії: “Під релігією я розумію
будь-яку систему мислення і дій, яка дозволяє індивіду
вести осмислене існування, і дає об’єкт для відданого
служіння”. Але людина може поклонятися не лише
тваринам, ідолам, богам але й нації, класу, партії,
грошам. Таким чином Е. Фромм вважає, що поняття
релігії містить не лише традиційні релігійні вірування,
але й філософські системи, соціально-політичні
доктрини [10, с. 153].
В даному випадку Е.Фромм ототожнює феномен
релігії із світоглядом. Навряд чи можна погодитись із
його тлумаченням релігії хочу раціональне зерно все ж
таки наявне. В основі конкретних релігійних систем
знаходиться несвідома мотивація, яка формується на
основі складної взаємодії соціальної, економічної і
політичної організації
суспільства,
культурного
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контексту і психічних процесів особистості. Релігія є
тією сферою, в якій може культивуватися або
пригнічуватися свобода, любов, самовдосконалення.
Філософ критикує релігію за те, що вона,
перетворюючись на бюрократичну організацію, сприяє
відчуженню, посиленню почуттів самотності і безсилля.
Але в цілому в релігії, на думку Е. Фромма, міститься
вагомий гуманістичний потенціал. Сильною стороною
соціальної філософії Е. Фромма слід визнати аналіз
впливу соціуму на формування особистості. Зокрема,
суспільство
обмежує
індивіда
за
допомогою
“соціальних фільтрів” та не дозволяє проявитися
імпульсам і невідповідним нормам суспільства. Тому
формування релігійної свідомості так само залежить від
впливу суспільства, що визначає ступінь усвідомлення
справжніх мотивів людської поведінки. Релігія цікавить
філософа,
насамперед,
для
цілей
розкриття
гуманістичного аспекту життя людини і суспільства.
Релігія представляється Е. Фроммом невід’ємною
частиною світу особистості. Тому саме релігія
виявляється в центрі його уваги при аналізі соціальнофілософської проблематики. Особливе значення в
концепції релігії Е. Фромма мають типологія релігії,
категорії соціального характеру, релігійної любові і
громадського нарцисизму, які виводять дослідження на
соціально-філософський рівень [4, с. 244].
Зазвичай, зміни в психології людей обумовлені
соціальними детермінантами. Психічна реальність може
розглядатися тільки в єдності з соціальними умовами
існування. Важливим елементом в аналізі релігійного
вчення виступає несвідоме, а модифікації християнської
теології обумовлені саме змінами в несвідомій сфери.
Тяжке соціально-економічне становище пригноблених
мас призвело до класової ворожнечі, революційним
настроям і появі месіанських фантазій. Е. Фромм
зазначає, що постать Бога-Отця отримала в такій
ситуації психологічно виправданий “позитивнонегативний” характер. Теологічна концепція Ісуса
Христа еволюціонувала від твердження, що Ісус не був
Богом від народження до визнання Ісуса Богом. В
цьому твердженні Е. Фромма з одного боку
відображається ідея про те, що психологічні чинники
сприяли виникненню християнства, а з іншого те що,
соціально-економічні зміни, що призвели також до
появи концепції потойбічного спокутування, що
відігравала психотерапевтичну функцію. Ідентифікація
з розп’ятим Богом уможливила більш гостре
переживання мучеництва Ісуса Христа.
Важливою особливістю дослідження Е. Фромма
раннього християнства стала його соціальнопсихологічна складова. Своїм дослідженням Е. Фромм
розкриває глибокі пласти релігійної психології, з
достатньою ясністю показує взаємозв’язок соціального
та індивідуально-психологічного. Підхід Е. Фромма,
інтегруючий соціальну філософію і психоаналіз,
виявився здатним пролити світло на тонкощі розвитку
християнської догматики [3].
Аналізуючи протестантизм Е. Фромм вважає, що
середньовічна система відносин,призвела до того, що
індивід залишився на самоті і в ізоляції. Нова свобода
принесла йому відчуття безсилля. Протестантизм
висловив почуття нікчемності і зруйнував традиційну
іудео-християнську віру в Бога як джерела любові і
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ласки. “Нові почуття безсилля і нікчемності здавалися
природними, складалося враження, ніби ці почуття
походять з низинних якостей людини, ніби він повинен
відчувати ці почуття”.
Нові релігійні доктрини не тільки з’явилися
вираженням почуттів пересічних
представників
суспільства, а й розвинули, підсилили ці почуття,
привівши їх у систему. Новий характер, сформований
протестантизмом,
з’явився
основою
розвитку
капіталізму, оскільки в ньому людина сама прагне до
праці і готова перетворити своє життя в знаряддя для
досягнення економічного зростання.
Важливе місце в спадщині Е. Фромма займають
праці, присвячені проблемам відчуження та ілюзій в
релігії, які розкриваються філософом на прикладах
іудаїзму і буддизму. Е. Фромм показує, що в їх основі
лежить базова установка на звільнення від ілюзій
існування і відчуженості. У релігійному світогляді дзенбуддизму Е. Фромм бачить, насамперед, гуманістичний
заклик до відмови від ілюзій людської свідомості, влади
авторитету, відчуженості. Дзен-буддизм для вченого –
раціональна релігійна система, яка вказує шлях
реалізації істинних людських потенціалів.
Дослідженням концепції старозавітних пророків
Е. Фромм ілюструє важливе положення своєї концепції
– релігії мають у своїй основі загальнолюдську
реальність. Іншими словами, релігії базуються на етиці
та раціональному світосприйнятті, оскільки несуть у
собі усвідомлення справжніх людських потреб і
пропонують шлях їх задоволення. Religio розуміється
Е. Фроммом як почуття пов’язаності з миром, не
відчуження світосприйняття на основі любові і творчої
праці.
Тема кризи сучасного суспільства відстежується
упродовж усієї творчості Е. Фромма. У своїх працях
філософ розкриває витоки і сутність кризи, показує
шляхи її подолання. В основі кризи, як вважає
Е. Фромм, лежить установка всього західного
суспільства на “максимальне виробництво матеріальних
благ та їх розподіл”. Особистість в такому суспільстві
набуває характеру пасивної частки, хоча й цілком
задоволена своїм існуванням. Ми, вказує Е. Фромм,
стоїмо перед небезпекою втрати контролю над
суспільною системою, нами самими збудованої.
Придбане за допомогою прогресу технологій панування
над природою призвело до відволікання від споконвічно
людських переживань.
Віра в Бога для Е. Фромма другорядна перед
питанням про ідолопоклонництво, оскільки останнє
розглядається в широкому сенсі, як поклоніння лідерам,
державним інститутам, народу, виробництву, закону,
виготовленими самою людиною предметами. Можна
сказати, що проблема ідолопоклонництва для
Е. Фромма тотожна проблемі відчуження. Поклоніння
ідолу відчужує від людини частину його сил,
можливостей, умінь, оскільки в цьому випадку людина
переносить свої чесноти на предмет поклоніння [9].
Психологічна реальність така, що в понятті Бога
немає ніякої необхідності, оскільки основа для любові,
ніжності, співчуття, зацікавленості, відповідальності
закладена в нас самих. Поняття Бога в такому випадку
не більше ніж поетичний символ.
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Потребу в системі орієнтації Е. Фромм визначає як
базову в людській особистості. При цьому людство
виробило універсальну відповідь на цю потребу –
підпорядкування сильному лідеру, авторитету. У
відмові від конформізму, в культивуванні здібностей
особистості, подоланні відчуження Е. Фромм бачить
можливість гуманістичного розвитку суспільства.
Загалом,
практичні
дослідження
релігійних
феноменів використовуються Е. Фроммом для
соціально-філософського аналізу проблем сучасної
цивілізації, обґрунтування можливостей побудови
істинно гуманістичного суспільства. Релігія цікавить
вченого лише в тій мірі, в якій вона може послужити
джерелом розвитку гуманізму, утвердженню цінності
особистості, подоланню обмеженості людського
існування.
Творчість Е.Фромма цікава тим, що філософ показав
відчужені форми поклоніння, незалежні від свого
предмета, будь то ідол, Бог в ролі ідола або світський
інститут.
За рамки цього дослідження були винесені такі теми
як символізм релігійних образів у снах, міфах і казках;
проблеми походження релігії та її ранньої
матріархальної стадії; психологічна проблема провини в
її релігійній формі, які адресуються наступним
поколінням дослідників творчості Е. Фромма.
Е. Фромм вірив у Людину, в її гуманістичний
потенціал і робив усе, щоб її можливості реалізувалися.
Цим і обумовлений інтерес Е. Фромма до релігії,
оскільки в ній він бачив могутню силу здатну відродити
істинно людське в кожної особистості. Однак релігія
для Е. Фромма не є виключно позитивним феноменом.
У своїх роботах він ясно показав, як усередині різних
релігійних систем розвиваються і негативні тенденції,
що руйнує людську природу.
Підсумовуючи виконану роботу, можливо саме
вивчення соціально-філософської спадщини Е. Фромма
сприятиме розвитку гуманізму, дозволить по-новому
поглянути на проблеми сучасної цивілізації, оскільки
спадщина цього вченого несе в собі ідеї гуманізму
суспільства.
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ФІЛОСОФСЬКО–ТЕОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДОКТРИНИ ЦЕРКВИ: ПИТАННЯ ПІДХОДУ ТА МЕТОДУ
Розглядаються питання розвитку сучасних принципів та підходів
теоретичної рефлексії соціальної проблематики в християнській теології;
визначаються основні напрями, що набувають актуальності з точки зору
методології теологічного дослідження суспільних проблем.
Ключові слова: лібералізм, методологія, соціальна доктрина, суспільство,
теологія, філософія, християнство.

Історичний розвиток та зміни сучасної філософської
парадигми у християнській теології зазнали потужного
впливу ідей Відродження, Просвітництва, романтизму,
а також соціальних процесів, пов’язаних з та науковою і
промисловою
революцією,
зростанням
рівня
технологізації суспільства. Це створило певне русло, в
якому рухається християнська теологія, набуваючи
загальних тенденцій наближення до світської культури,
у тому числі й філософської. Подібний перебіг подій
суттєво змінює основні доктринальні положення
християнства, трансформуючи як соціальні уявлення
теологів,
так
і
більш
ґрунтовні
традиційні
сотеріологічні, есхатологічні, еклезіологічні, й навіть
догматичні постулати, адже загальним контекстом
еволюції християнської теології виявляється прагнення
адекватності сучасній філософській і науковій
парадигмі постмодернізму.
Вибудовуючи власну теоретичну конструкцію
картини світу, постмодернізм намагається позбавитися
релігії як елементу традиційного світоглядного
комплексу, а разом з нею й історичного процесу з його
детермінантами, підтримуючи тон, заданий П. Куртцем
[1], для якого історія не є передвизначеною. Але
водночас вона позбавлена і будь–яких закономірностей.
І це на фоні переможних реляцій щодо демократичних
змін та ідей універсальних людських прав, які
заволоділи свідомістю більшої частки людства, та їх
протилежності
–
авторитарної
релігійності
фундаменталістського спрямування.
У складній ситуації сучасного суспільного розвитку
утворюється певна напруженість у відносинах між
християнством, що орієнтується на особистість, та
необхідністю постійної актуалізації власної доктрини в
межах сучасності, що невтримно розширюються. В
християнській теології та загалом у християнстві
виникає нагальна потреба бути актуальним та
адекватним сучасних запитам як особистості, так і
суспільству в цілому, що обумовлює потужний рух у
напрямі змін традиційних теологічних підходів до
осмислення явищ об’єктивної дійсності, до, власне,
рефлексії соціального як даності в християнстві. І вже
не онтологічні та гносеологічні повороти філософії
після Канта і Гегеля утворюють загальний контекст
розвиту християнської теології, а саме суспільна
проблематика змушує її надавати відповіді на питання
взаємовідносин церкви та суспільства, динамізм якого
потребує від теологів перегляду не тільки теоретичних
підвалин своїх доктрин і концепцій, але й
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методологічних засад осмислення соціальних проблем
сучасного суспільства.
Християнська теологія намагається рухатися в руслі
загального соціально–філософського контексту, в якому
стикаються не просто різні культури, а різні способи
мислення. Так, Дж. Гріма [2] акцентує увагу на
проблемі методу в соціальній доктрині церкви, а
М. Хабігер [3] вводить до контексту досліджень
соціального вчення проблеми більш значні – зміни, що
відбуваються в методологічних засадах соціального
вчення та причини, які призводять до них. Певною
мірою відокремленими від загального аналітичного
контексту залишаються спроби дослідити вплив
сучасної філософської методології на формування та
розвиток соціальної доктрини. При цьому важливими
елементом осмислення соціальної доктрини стає
критичний підхід, який реалізується В. Байнертом [4] і
К. Кітінгом [5] в процесі аналізу католицького
фундаменталізму та його наслідків не тільки в сфері
релігійного, але й суспільного, що залишається
контрапунктом теоретичних пошуків П. де Лобьє [6],
Ж. Канапа [7], А. Інгліша [8], які доповнюються
загальним аналітичним дискурсом, спрямованим на
дослідження
проблем
ідеологізації
релігійного
комплексу та відображення її наслідків в соціальній
доктрині, а також спробами осмислити перспективи
розвитку філософської парадигми християнської
теології, як це робить Ф. Блонд [9].
Критичний підхід до аналізу соціальної доктрини
католицизму, особливо в сфері аналізу теологічної
етики, методології та змісту соціального вчення
застосовує Ч. Каррен [10]. Аналіз здійснюється з точки
зору не тільки етики, але й теології та церковної історії.
Методологічно Ч. Каррен орієнтується на розуміння
католицького соціального вчення, представленого як
сукупність дванадцяти папських енциклік (починаючи з
Rerum Novarum Лева ХІІІ), двох документів
ІІ Ватиканського собору та двох пастирських послань
єпископів США, що використовуються в рамках спроби
систематизувати та реконструювати історичні події
розвитку соціальної доктрини католицизму.
Ч. Каррен намагається звернути увагу не стільки на
безпосередньо церковному вченні, скільки на
методологію його аналізу, виявляючи протилежні і
часто суперечливі позиції (наприклад, відмінності та
конфронтація між М.–Д. Шеню та Іоанном Павлом ІІ з
приводу розуміння самого поняття соціальної доктрини
Церкви). Але в більш широкому контексті це можна
розуміти як провладну орієнтацію, підсилену
політичними інтересами католицької церкви, яка не
може позбавитися елементів “партійності філософії”,
що перетворюються на “партійність теології”. У
чистому вигляді вони, звісно, відсутні, але характер
соціального замовлення є притаманним соціальній
доктрині загалом, яка майже не приділяє уваги проблемі
світоглядних орієнтацій й відволікається від власне
самого
доктринального
змісту
католицизму,
догматичних основ католицького віросповідання.
Системний аналіз, проведений Ч. Карреном, дає йому
можливість стверджувати, що фундаментальною
основою
католицького
соціального
вчення
є
антропологічний підхід, послідовне застосування якого
дозволяє вдосконалити вчення церкви у політичних та
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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економічних питаннях, визначивши середину між двома
теоретичними демаркаціями – індивідуалізмом та
колективізмом.
Свого часу Д. Бонхьоффер, впритул наближаючись
до ідей К. Барта, намагався зайняти критичну позицію,
що не заважало йому залишатися в рамках ліберальної
теології.
Критика
стосувалася
переважно
протестантської концепції дешевої благодаті, якій
Д. Бонхьоффер протиставляє концепцію істинної
благодаті, що є вищою за дешеву. З теоретико–
методологічної точки зору це вказує на наближення до
ортодоксального традиційного розуміння, але з
одночасним зверненням до сучасності, що фактично
звужує можливості теології в осмисленні суспільних
процесів, оскільки передбачає відсутність соціальної
активності та втручання в реальну практику соціально–
політичної боротьби. І вже Е. Юнгель засвідчує кризу
теології після ІІ Світової війни. Частково не поділяючи
поглядів Д. Бонхьоффера, він намагається обґрунтувати
богословській реалізм, приймаючи теологічні ідеї
Р. Бультмана,
і
прагнучи
розробити
питання
відношення божественного до людського в реальному
житті.
Послідовність, з якою Е. Юнгель впроваджує
власний теологічний реалізм, як методологічний
принцип, в усі сфери теології, не призводить його до
створення системи соціальної теології. Навпаки, він
доходить традиційного для протестантської теології
висновку про трансцендентність бога світу, вдаючись
до елементів містики, чужинної для протестантизму в
його прагненні бути адекватним сучасним суспільним
реаліям та мати відповіді на всі питання, що виникають
у сучасної людини як соціального суб’єкта. Фактично Е.
Юнгель залишається на позиції божественного
втручання в усі сфери суспільного буття, й за
необхідністю
регулювання
їх.
Активність
і
самостійність людини при цьому втрачається, адже
людська діяльність стає чітко визначеною та
обумовленою
божественним
провидінням.
Провіденціалізм у Е. Юнгеля переважає, але обмежує та
ставить під сумнів важливі такі елементи соціальних
уявлень
протестантизму,
як
відповідальність,
відкриваючи шлях екзистенціалізму.
З точки зору методології, екзистенціалізм, що
органічно вписався у протестантську теологію в другій
половині ХІХ ст., не задовольняв нове покоління
теологів, що зіштовхнулося з реаліями ІІ Світової війни.
І якщо екзистенціалізм, особливо французький, став
потужним філософським напрямом, що відроджував
шопенгауерівський песимізм та ніцшеанський нігілізм,
полемізуючи з хайдеггерівською онтологією, призвів до
розвитку
католицького
екзистенціалізму,
то
протестантизм
намагається
зміни
основну
методологічну платформу філософсько–теологічної
рефлексії суспільної проблематики, розширивши її до
питання взаємовідносин християнства, релігії загалом,
зі світом. Пріоритетним з точки зору екзистенціалізму в
соціальній
доктрині
виявляється
аналіз
умов
особистісного існування в світі, що створює підґрунтя
для розвитку відповідної методології, доповненої
феноменологічними ідеями. Але далі феноменологічної
редукції, яка виявляється в соціально–філософському
аналізі слабким аргументом, католицизм не просунувся,
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що призвело до повернення к ідеям критичної теорії
суспільства та неомарксизму в його ревізіоністських
варіантах, або вип’ячування максималізму та
суб’єктивного персоналізму Г. Марселя в його варіанті
екзистенціалізму.
Ситуація
з
методологічними
пошуками
в
християнській теології радикально змінюється після ІІ
Ватиканського собору, оскільки після–соборний період
в католицизмі та протестантизмі зазнає потужного
впливу ідей І. Конгара, пов’язаних з методологією
інтерпретації біблії, біблійною герменевтикою та
екзегезою. Разом з А. де Любаком І. Конгар намагався
відтворити в теологічному мисленні ситуацію складних
взаємовідносин церкви та політичних подій сучасності
через
переоцінку
наслідків
контрреформації,
еклезіології та літургічного богослов’я, що призвело до
активного розвитку методології біблійної інтерпретації
та визначило тенденції подолання дуалізму між
природою і благодаттю на основі деконструкції. У
дискусію, що виникла з приводу останнього, втрутився
К. Ранер [11], який замість теологічної основи
намагався підвести під вирішення дуалістичної
проблеми природи і благодаті філософську основу,
розвиваючи трансцендентний томізм на основі
схоластичної методології у тому вигляді, як вона була
представлена в неосхоластиці. К. Ранера не задовольняє
це методологічне підґрунтя, і він здійснює спробу
інтегрувати томізм та кантівський трансценденталізм,
вичленовуючи з нього метод трансцендентальної
діалектики,
щоб
проілюструвати
можливість
координації трансцендентного (бог, одкровення) та
іманентного (людські розум, воля), певною мірою
повертаючись до проблематики, озвученої теологією
культури П. Тілліха, але позбавленої системності.
Загалом ідеї теології культури мають потужний
вплив на розвиток методології, у тому числі й
філософської, в різних християнських деномінаціях.
Хоча висновки з неї далеко не завжди узгоджуються
один з одним, частіше перетворюючись на протиріччя.
Наприклад, не зовсім логічним є розвиток на основі
теології культури містицизму Г. фон Бальтазаром [12],
який під впливом А. фон Шпеєра пропонує медитативні
методи філософської та теологічної рефлексії
соціальної проблематики в напряму соціалізації
віруючих та вирішенні проблем відношення мирян до
церкви. Містицизм Г. фон Бальтазара впритул наближує
теологічну
думку
до
суб’єктивізму,
яким
характеризуються погляди Р. Бультмана і К. Ранера, та
позбавитися якого прагне Е. Шиллєбекс, аналізуючи
взаємовідносини церкви і світу. На основі ідей теології
кризи
щодо
відновлення
історичних
джерел
Е. Шиллєбекс знов повертається до екзистенціалізму,
що особливо помітно в його рефлексії щодо соціально–
політичної проблематики.
Загальний же контексті розвитку методології в
християнській соціальній теології не задовольняє
деяких теологів. Так, Г. Кюнг [13] піддає потужній
критиці теоретико–методологічні розробки в сфері
християнської віри та методів, орієнтуючись на
міжрелігійний діалог сучасності, в якому релігія
пов’язана з культурою, пропонуючи реформування
католицизму в напрямі вироблення єдиної світової
етики, що викликає протиріччя в християнській
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есхатології
та
соціальних
поглядах
основних
християнських деномінацій. Сцієнтистський підхід
демонструє А. Макграт, намагаючись розробляти
“наукову теологію”, в якій здійснює спроби
обґрунтувати взаємодію християнської теології та
природничих наук, розвиваючи ідеї природничої
теології [14]. Певною мірою поділяючи погляди
атеїстичної апологетики Р. Доукінза, А. Макграт апелює
до концепції “меме”, виступаючи проти еволюціонізму
Ч. Дарвіна в атеїстичній апологетиці. Особливої
критики з боку А. Макграта зазнає розуміння
Р. Доукінзом християнської теології, а у полеміці з
Д. Деннетом він намагається довести, що релігійна віра
не є шкідливою для здоров’я суспільства і є необхідною
для забезпечення моральних та етичних засад здорового
суспільства. Погляди А. Макграта досить наочно
характеризують тенденції розвитку протестантської
теології в умовах глобалізації, оскільки він позиціонує
себе з традиціоналізмом, зміст якого розуміє у
зверненні до патристики. Звернення до праць
Т. Торранса і Дж. Пейкера дає можливість А. Макграту
поступово, хоча й переважно зверхньо і декларативно,
знов уводити до протестантської теології передання,
розповсюджуючи його на сферу вирішення питань
суспільного розвитку. Відтак, А. Макграт намагається
розглядати в єдності проблеми християнської
догматики у зв’язку з ідентифікацією та соціальним
буттям.
Історичний та есхатологічний метод розвивається
В. Панненбергом [15], який вступає в дискусію з
К. Бартом та Р. Бультманом у питанні віри та історії.
Раціоналізм, який пропонує В. Панненберг в якості
основи знань, на які повинна спиратися віра і які
можуть бути винесені за межі віри, стає
методологічною позицією, що дозволяє постулювати
необхідність уваги теології до соціальної реальності, і
водночас вимагає пошуку відповідності теології іншим
типам світогляду, у тому числі й нерелігійного та
атеїстичного. Розробляючи систематичну теологію,
В. Панненберг намагається поєднати раціоналізм та
есхатологізм в межах єдиної концепції культури,
головним принципом якої проголошується тринітаризм.
Історицизм
як
методологічний
принцип
християнської теології завойовує міцні позиції поза
межами європейського континенту, про що свідчать
праці П. Форсайта, С. Додда, С. Муля, доповнюючись
есхатологією та патристичними ліберальними студіями,
що переносяться в рамки традиційного тринітарного
контексту (Дж. Ламп, М. Уайльз) як основа
інтерпретації християнської доктрини в умовах
сучасності. При цьому відбувається оновлення
праксеологічної
парадигми
на
основі
ідей
Просвітництва та концепції участі бога в суспільному
житті (Г. Баттерфілд), що стає підґрунтям апології
значимості християнської віри для сучасного
суспільства. У цілому не–континентальна теологічна
думка (переважно британська) рухається в межах
парадигми
раціоналізму,
яка
пов’язується
з
прагненнями застосування різних теологічних традицій
та зміною акцентів з християнської віри на необхідність
позиціювання християнства в цивілізації на основі
застосування філософії як методу інтерпретації
(особливої важливості при цьому набуває філософська

188

герменевтика) з метою створення раціональної теології.
Хоча філософія у даному випадку детермінована
нормами культури, що діють у даний конкретний
момент, що суттєво обмежує можливості формування
адекватного
богословського
бачення
проблем
сучасності та утворює поле для розвитку інтегристських
уявлень в аспекті поєднання віри та теології. Останній
факт призводить до спроб наблизити науковий
світогляд і теологічні уявлення (Т. Торранс), а також
обумовлює спроби подолати віру не в межах виключно
парадигми
раціоналізму,
а
на
основі
ідей
континентального екзистенціалізму (Дж. Маккуаррі), в
якому вбачається шлях виведення віри з реального
життя людини.
З іншого боку, раціоналізм стає основою
запровадження в теологію ідей аналітичної філософії,
діалогічну концепцію про що розвиває Р. Суінберн. Але
превалювання теології культури залишається загальним
руслом для розвитку теологічної думки, що в
експлікації на сучасність з її динамізмом призводить до
ствердження культурної домінанти у виникненні та
зміні форм філософії та релігії у напрямі апологетики
плюралістичної теології (Дж. Хік) або концепцій
адаптивного християнства, трансформованого під
постмодернізм
(Д. Кьюпіт),
тобто
фактично
християнства, що перетворюється на загальне
культурне середовище. Хоча можлива і дещо інша
позиція (Д. Маккіннон), в якій дослідження
взаємовідносин між філософією та теологією набувають
розширеного тлумачення. При чому і філософія, і
теологія
залишаються
паралельними
формами
рефлексії, що мають принципове значення як
контрапункти життя.
Не зважаючи на теоретичне навантаження, що
виявляється при першому погляді, стала традиція не–
континентальної теологічної думки має значно
виражений практичний аспект, що пов’язує теоретико–
методологічні принципи філософії і теології з сучасним
соціально–політичним контекстом в межах етичних
концепцій розвитку суспільства. Вираження це
знаходить у численних дебатах з приводу впливу
теології на реальне життя та відповідного відображення
в теології соціальних аспектів буття, що охоплюють
значну кількість глибоких проблем, пов’язаних з
формуванням та розвитком громадянського суспільства,
глобалізації, перспектив постмодернізму в сфері
теоретичної філософської та теологічної думки,
комунітаризмом. Ліберальна проблематика у даному
випадку відступає на другій план, поступаючись місцем
проблемам
соціально–філософської
парадигми
християнської теології.
Етичний компонент, притаманний тій самій
британській теологічній думці, набуває істотних
переваг і в американському теологічному модернізмі.
Так, В. Верпеховські на основі традицій богословської
етики
обґрунтовує
принципову
теоретико–
методологічну позицію, в якій переважають проблеми
трансцендентного та іманентного; історицизму та
дескриптивності;
таких
парадигмальних
форм
філософської та теологічної рефлексії, як ідеалізм,
скептицизм і нігілізм, що позбавлені реалізму
соціально–політичного
життя;
ізоляціонізму
християнства та заперечення цінності християнської
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культури. Хоча в цілому В. Верпеховські лише
узагальнює ідейну спадщину Р. Нібура, в її
інтерпретації П. Рамсеєм, С. Хауервасом, Б. Вілдунгом.
Зовсім іншої теоретико–методологічної форми
набуває філософсько–теологічна думка в рамках
теології
процесу,
представленої
Е. Фарлі,
Г. Кауфманом, Ш. Трейсі. При чому досить важливим є
врахування того, що сама теологія процесу не має
цілісності [16], і може бути поділена на два основні
напрями, хоча і з загальною для теології процесу
методологічною
платформою.
Ці
напрями
характеризуються
відвертим
ревізіонізмом,
що
ґрунтується на авторитеті К. Барта, та лібералізмом,
позбавленим авторитетів. Останній розвивається на
основі ідейної спадщині томізму, К. Барта, Р. Нібура та
екуменічної теології, що сприймається з позицій
теоретичного
і
методологічного
релятивізму,
обґрунтованому тяжінням ліберального напряму
теології
процесу
до
деяких
методологічних
напрацювань літературознавства, філософії, соціології
та антропології. Це утворює певне специфічне
проблемне поле теології процесу, яка переймається
головним чином питаннями критицизму та пошуком
відмінностей релігійних текстів різних релігійних і
культурних традицій та спільнот (Г. Фрей, Р. Тіманн).
Метою такого методологічного дисонансу стає розробка
філософських форм апологетики, спрямованих на
проблеми інтерпретації євангельських текстів та
можливостей застосування до них філософської
герменевтики.
Коротко підсумовуючи, можна зазначити, що
сучасна християнська теологія перебуває на розпутті в
своїх теоретико–методологічних пошуках парадигми
аналізу суспільних процесів. І поки що головним
принципом такого аналізу стає критичний підхід, що
привертає увагу перш за все, оскільки, з одного боку,
дає можливість вести розмову про системність
дослідницького
підходу,
який
застосовується,
наприклад, у католицизмі, та є наближеним за формою
до соціальної філософії, а з іншого – призводить до
викривлень у змісті не тільки соціальної доктрини, але
й основ віровчення конкретної деномінації. Відтак,
проблеми філософського та релігієзнавчого аналізу
християнського суспільного вчення не в останню чергу
пов’язані з методологічною ситуацією, що утворилася в
теології останнім часом та є основою розвитку
соціальної теологічної думки. Ураховуючи, що
“ключовим фактором, відповідальним за зміну
парадигм, є зіткнення різних культур”, одним з
важливих питань у даному випадку стає аналіз
методологічної
бази
конкретних
філософсько–
теологічних парадигм, які є основою формування та
розвитку соціальних доктрин християнських церков, що
дає можливість не тільки вичленити загальні напрями
теоретичної рефлексії, але й встановити найбільш
суттєві
методологічні
пріоритети
сучасної
християнської теології.
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ПРАВОСЛАВНА АНТРОПОЛОГІЯ:
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналізується православна антропологія в плані розробки її головних
методологічних засад. Розглядаються три головні принципи православної
антропології – христологічний, пневматичний, особистісний. Основним
положенням є те, що людина є особистістю, яка наділена високою духовністю,
власними уподобаннями, яка реалізує свою свободу.
Ключові слова: людина, особистість, православна антропологія,
методологія, принципи, свобода, Боголюдство, Боговтілення.

Сучасний період характеризується особливою
увагою до проблеми людини – це стосується, в першу
чергу, таких наук, як філософія, релігієзнавство,
психологія, біологія, культурологія, етика та ін. Справа
в тому, що сучасна людина опинилася в кризовій
ситуації – з одного боку, економічна криза, що просякає
практично всі суспільства, а з іншого боку, – криза
духовна, яка розпочалася ще у кінці ХХ ст.
Людина проникла не тільки в таємниці мікросвіту,
але й в простори космосу. Сьогодні відбуваються
бурхливі соціальні, культурні, релігійні зміни.
Відбувається й процес перетворення людини, її розуму і
почуттів, який незмінно пов’язаний з посиленням
особистісного початку, як в галузі соціальних змін, так і
в галузі культури, релігії, історії, психології та ін. Саме
це з необхідністю вимагає більш глибокого і всебічного,
комплексного дослідження сутнісних характеристик
людини, її функцій в соціумі, її відповідальності й її
можливостей як духовної істоти. Людина – це
найбільша цінність з усіх цінностей, що існують на
Землі. І водночас – проблема людини – вічна і завжди
найактуальніша. Вона розкриває глибинні світоглядні
питання про місце і призначення людини в світі, який
пізнається і перетворюється самою людиною і заради
неї. У світі немає нічого складнішого, ніж соціум, а в
самому соціумі найбільш велична проблема – це
людина.
Проблема
людини
є
філософсько–
релігієзнавчою проблемою настільки, оскільки і
філософія, і релігія є проблемами суто людськими.
Сьогодення українського суспільства – це постійні
пошуки миру, духовності й моралі, які дозволять
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побудувати громадянське суспільство. І не останню
роль у цих пошуках відігравала та відіграє православна
антропологія.
Людина в релігії, її почуття, думки та мрії
привертала увагу багатьох дослідників – як
вітчизняних, так і зарубіжних. До таких відомих вчених
слід віднести праці С. Аверінцева [1; 2], М. Бердяєва
[3],
Б. Вишеславцєва
[4],
П. Гайденко
[5],
Ф. Голубинського [6], В. Горського [7], С. Грузенберга
[8], С. Кримського [9], В. Панненберга [12; 13],
К. Ранера [14], М. Філіпяка [15] та ін.
Православна
антропологія
потребує
своє
методології, а в зв’язку з тим, що православна
антропологія є приналежною до богослов’я, тоді й
методологія її буде, у певній мірі, знаходитися в
богословському просторі, торкатися богословських
проблем. В якості предмету православної антропології
необхідно виділити людину, причому людину віруючу.
Йдеться про людину, яка має містичний та
Богоодкровенний досвід. Православна антропологія
з’являється на ґрунті біблійної антропології. Однією з
головних проблем біблійної антропології є глибокі
розрізнення між старозавітною і новозавітною
антропологією. Боговтілення принципово змінило
ставлення не тільки до людини, але й до її майбутнього.
Деякі православні дослідники вважають, що християне
розглядають Старий Завіт крізь призму Нового Завіту.
Тобто, йдеться про різне тлумачення, наприклад,
потойбічного життя людини, прощення гріхів та ін.
Одним із важливих текстів Біблії є “Шестоднев”.
Справа полягає в тому, що осмислення, тлумачення, вся
екзегеза “Шестоднева” є найважливішим джерелом
антропологічного знання. Зовсім інше значення мають
історичні тексти – вони, безперечно, не являються
протоколами долі та описуваннями змін у житті
людини, але свідчення про життя пращурів відкривають
для нас великі можливості дізнатися про найважливіші
події: про життя і смерть, любов і ненависть, про
зустрічі з людьми і Богом, про праведність і пристрасті.
Біблійна старовина – це ґенеза культури, релігії, мови.
Водночас, за допомогою реконструкції, можна
побачити особливості мислення попередніх генерацій,
їх віру, страхи та надії, зрозуміти їх внутрішній світ.
Слід зазначити, що типовими для старозавітних
текстів є пророцтва, а їх зміст, у багатьох випадках,
наповнений антропологічними характеристиками. Деякі
з пророцтв й дотепер залишаються таємницею, яку
тільки прагне відкрити святоотецька екзегеза.
Антропологія Старого Завіту в концептуальному сенсі
розкривається у цілісній системі понять. Безперечно, ці
поняття не мають достатнього рівня науковості, вони –
суто богословські й поетичні. До них належать наступні
поняття: “душа”, “дух”, “тіло”, “плоть”, “слово”, “доля”,
“Бог”, “Божественне”, “Одкровення” та ін. Наприклад,
таке поняття як “образ Божий” з’являється тільки в
перших главах Буття, пізніше – ні, а термін “серце” – це
поняття більш пізньої антропології. Старий Завіт у
цьому аспекті не є усталеним і це є теж важливим
аспектом для біблійно–антропологічних досліджень.
Старий Завіт у більшій мірі звертався до внутрішніх
потенцій людини, але не знав про порятунок. Не
йдеться й про свободу, творчість та обожнення людини
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– крім пророків, старозавітні автори не звертаються до
цієї тематики.
Що стосується антропології Нового завіту, то
головним є Боговтілення – явлення Божого Сина и Сина
Людського. Христологічне вчення підносить людину на
Божественну висоту. Новозавітна антропологія набуває,
у порівнянні зі старозавітною антропологією, більш
радісного, світлого і піднесеного змісту, але водночас –
й змісту трагічного. Православне вчення наголошує. що
людина має перспективу, людина є нескінченною в
Богові, вона трагічно ніяка без Бога. І, безперечно,
центром новозавітної антропології є Боголюдина – Ісус
Христос. У православній антропології Христос є
людиною, але завдяки своєму Божественному
походженню – Христос є людиною досконалою,
справжньою.
Закономірним є те, що в центрі новозавітної
антропології знаходиться Христос як Боголюдина. В
такий спосіб, згідно з православною догматикою,
Христос є реальною людиною, такою ж реальною, як й
інші люди. Але слід зазначити, що завдяки своєму
Божественному походженню, Ісус Христос виступає як
справжня людина, досконала та гармонійна. Саме тут й
виявляється один із головних методологічних
принципів антропології – принцип христологічний.
Христос – це вершина людського вдосконалення, Він є
шляхом для кожної людини, ідеалом, граничною метою
для віруючої людини. Водночас людина є вільною, що
означає, що Бог тільки відкрив, показав шлях до
уподібнення Христу, але кожна людина обирає цей
шлях самостійно.
Важливим є також те, що тексти Євангелія
виявляються антропологічними в зв’язку з тим, що вони
присвячені Христу. Христос сам розповідає про себе.
Саме тому Євангелія – це відкрита книга про
Боголюдство як таке. В цьому й полягає їх особлива
цінність для християнської антропології, у порівнянні з
іншими текстами Біблії.
В
якості
наступного
ґрунту
православної
антропології. на нашу думку, необхідно виділити
послання апостола Павла. Загальноприйнятим є
положення про те, щоб вважати антропологічні
висновки апостола Павла в якості особливої
антропологічної школи. Апостол Павло є не тільки
проповідником Євангельських істин, але й першим
екзегетом. Його положення в плані богословської
значущості мають пріоритет Святого Письма як для
християнства в цілому, так і для антропології зокрема.
Українські дослідники Б. Кузик і Л. Литвин у праці
“Джерело вічності. Основи православної культури”
характеризують значущість вчення ап. Павла наступним
чином:
“Апостол
Павло,
з
яким
пов’язана
найчисленніша група Послань, став фактично
засновником
християнської
теології
(система
обґрунтувань і захисту релігійних вчень про Бога). Він
уперше чітко сформулював суть християнського
символу віри – віри у спокутну жертву Ісуса Христа,
Його чудесне Воскресіння та Друге пришестя. Павло
наголосив. що після Христової жертви людина
рятується вірою у Христа та Любов’ю до Бога” [10,
c. 126–127].
У значно меншій мірі, таким чином можна
характеризувати Соборні послання й Одкровення
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Іоанна Богослова. Але, в цілому Новий Завіт
усвідомлюється як безпосередньо, так і через екзегезу
святих, отців церкви, серед яких особливе місце
посідають Іоанн Златоуст, Василь Великий, Григорій
Богослов, святитель Феофан Затворник, Максим
Сповідник та ін.
Розуміння текстів Святого Письма повинно
ґрунтуватися на мовному аналізі та історико–
археологічному. Це – перший рівень тлумачення Біблії
– буквальний. Якщо розглядати наступний рівень
інтерпретації святого Письма, то необхідно виділити
символічний, який спирається на догматичне
богослов’я. Аналіз термінів та понять Святого Письма
не може бути суто кількісним, йдеться про їх змістовне
наповнення.
Головною проблемою в екзегетиці Євангелія є
наступне: яким чином людина може бути уподібнена
Ісусу Христу? В чому можна говорити, що Христос є
людиною, а в чому – Богом? Саме з цього й походить
проблема щодо наявності “двох воль у Христі”. Дійсно,
в саду Гетсиманському відбувається боротьба цих двох
воль й тоді Христос – тільки людина, але якщо людська
воля “поглиналася” (монофізитський і монофелітський
термін), тоді у Христі – тільки Бог. Усвідомлення
“Гетсиманської боротьби” як узгодження двох воль, але
не як боротьби поміж ними, а як об’єднання без
поглинання повинно спиратися на найтонший розподіл
Божественного і людського у Христі.
Спадщина православного богослов’я є настільки
великою, що, навіть, при її духовній цілісності, важко
говорити про однорідність творів святих отців, про
відсутність протиріч у цих творах. Йдеться про
необхідність розрізняти догматичну богословську
спадщину, аскетичну писемність і містичний досвід.
Для кожної із цих складових повинна бути розроблена й
специфічна методологія. Водночас слід наголосити на
загальних проблемах, до яких відносяться: проблема
методу, проблема термінів й понять, проблема
історичності вчень.
Антропологія як предмет богословського аналізу
ніколи не була в центрі уваги церкви, найважливіші
антропологічні проблеми
вирішувалися в аспекті
догматичних суперечок за іншою проблематикою. Так,
одне із перших антропологічних питань, що виникло в
ІІ–ІІІ ст., було питання про долю людської душі після
смерті – безсмертя душі людини, доля її тіла,
можливість воскресіння в тілі. Єретичне вчення
Несторія
підштовхнуло
розвиток
учення
про
Боговтілення, тобто про саму можливість, з точки зору
богослов’я, “запліднення без сем’я”. З’являється
аполінарізм – вчення про вплив божественної благодаті
на людину, на її духовно–душевний настрій. У більшій
мірі розвитку православної антропології сприяли
христологічні суперечки V–VI ст. Але впродовж всього
часу існування православної церкви антропологія
іманентно містилася в інших сферах богослов’я і, при
цьому, в несистематизованому вигляді. Тому й сам
метод антропології не був чітко визначеним. Аналіз
праць отців церкви наштовхує на певні методологічні
непорозуміння. Фактично, православна антропологія
почала формуватися у систематизованому вигляді в ХХ
столітті, що пов’язано з наступними обставинами.
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По–перше, православне богослов’я формувалося у
різних соціально–історичних умовах, в різних освітніх
середовищах. Звідси і виявляється різниця у термінах,
поняттях та їх значеннях. Достатньо значущим був
вплив старозавітної термінології, філософії Античності.
Особливо характерним для святоотецької писемності є
відсутність точних термінів та понять. Безперечно,
використовуються й терміни, й поняття, але вони
вражають своєю поетикою і метафоричністю, але не
науковістю. Це виступає суттєвою перешкодою для
тлумачень багатьох текстів святоотецької традиції.
Наприклад, йдеться про інтерпретації поняття “розум”.
Це поняття розглядалося багатьма мислителями
стародавніх часів, але єдності в його тлумаченні не
існує. У творах каппадокійців, наприклад у Василя
Великого, ми зустрічаємо співставлення понять “розум”
і “дух людини” як однієї реальності. А у Макарія
Великого йдеться про те, що дух животворить розум. В
такий спосіб, розум, з одного боку, виступає як сила
душі, а з іншого – як частина людини, поруч із душею.
На нашу думку, це – не протиріччя, а використання
термінів, що мають різні значення у різних мислителів.
В цілому, термінологія отців церкви – це слова та
найменування, що висвітлюють досвід у тій мірі, в якій
ця термінологія відповідає інтуїції автора. Між
містичним досвідом, що є ґрунтом святоотецького
богослов’я і понятійним мисленням, богословським
дискурсом, відповідності як такої може й не існувати.
Відшукати таку відповідність є завданням антропології.
Слід зазначити, що проблема термінології постає
проблемою богослов’я. Це не тільки проблема мовного
плану, але й проблема теоретичного осмислення
святоотецького досвіду. Аналіз святоотецького досвіду
вимагає й розгляду певних культурно–мовних традицій.
Йдеться про грецьку культурно–мовну традицію, про
латинську і сірійську мови. Старогрецька писемність є
мовною основою православного віровчення, а
латинська – основою католицького віровчення. Однією
з
перших
проблем
виявляється
проблема
співвідношення грецьких і латинських християнських
термінів. Так, у православному віровчення існує термін
“іпостась”, що не має аналогів у латині. Латиністи
старовини обирали грецький термін, що було ще перед
Боецієм і Фомою. У сучасній західній теології існує
тільки термін “persona”, що використовується для
перекладу грецького “υποστασις” й “προσωπον”.
Очевидно, звідси і виникає певна слабкість в західній
теології щодо обґрунтування людини як особистості.
Наступна проблема, на нашу думку, проблема
перекладів святоотецької спадщини. Дотепер не
перекладена праця Максима Сповідника “Амбігве”,
недостатньо досконалим є переклад В. Бібікова на
російську мову праці Григорія Палами “Тріади…”.
Окрім того, слов’янські мови, у тому числі й українська,
не вміщують у собі всього багатства грецької
термінології.
Слід навести ще один приклад. Йдеться про грецьке
слово “συνειδησις”. На українську мову воно
перекладається і як “свідомість”, і як “совість”. Перше
значення не усвідомлювалося мислителями стародавніх
часів, а для нас, сьогодні, воно має принципове
значення.
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Дослідження
православної
антропології
не
обмежується мовними проблемами, також важливим є її
принципи:
христологічний,
пневматологічний,
особистісний. В якості першого, як ми наголошували
вище, необхідно виділити христологічний принцип.
Взагалі, христологія – це основа основ православної
антропології. Вчення про Ісуса Христа – Боголюдину,
про Сина Божого і Сина Людського розкриває істинну
сутність людини. Христос є Богом, а Божественне
відкривається людині тільки почасти.
Ісус Христос залишається для людей таємницею,
Таємницею Боговтілення. Православна антропологія не
заперечує ветхозавітну антропологію (перша людина
Адам), але Адам – це минуле людства, а Христос – його
майбутнє. Тому, коли ми говоримо про біблійну
антропологію, слід завжди уточнювати про яку йдеться
– новозавітну чи старозавітну антропологію. Від такого
уточнення буде залежати парадигма дослідження.
Окрім того, необхідним є ще одне уточнення. У
святоотецькій традиції головною є потрійна аналогія.
Людина постає як складена з трьох частин: “І сказав
Бог: сотворимо людину по образу Нашому й за
подібністю Нашою” (Біблія; Бут.1:26). Образ Трійці й
–
потрійність
як
принцип
образ
людини
використовується для описування людини, але якщо
характеризуються глибинні, духовні процеси в
людині,то йдеться про її уподібнення Христу. І в цьому
розкривається
значення
христоцентричності
православної ідеології. Зрозумілим постає, якого
значення для неї набувають як тексти Нового Завіту, так
і христологічний догмат. Халкідонське віровизначення
знаходиться в центрі догматичної основи антропології.
Православне богослов’я й дотепер, у ХХІ столітті,
звертається
саме
до
халкідонського
догмату.
Христологічність антропології означає не тільки інше
ставлення до природи людини, але й “переводить”
антропологію з теорії до практичних дій. Завдяки
Христу людина не тільки пізнає ідеал, але й дійсно
постає духовною істотою.
Наступний принцип – це пневматологічний.
П’ятидесятниця для віруючої людини – це не тільки
народження церкви, але й перебування зі Святим
Духом. Бог надав людині найвищий подарунок, свою
Благодать. В кожній людині існує цей дар Божий,
людина знаходиться в безпосередній пов’язаності з
духовним світом і врятується завдяки цьому зв’язку.
Вчення про Благодать містить вчення про порятунок
людини. Перетворення людини неможливо без Святого
Духу, який є безпосереднім учасником психічного
розвитку людини і водночас вільним учасником у
вільній людині. Відомий філософ М. Бердяєв у праці
“Філософія свободного духу” зазначає: “Свідомість є
актуальною і динамічною тому, що актуальним і
динамічним є дух, який створює свідомість, актуальним
і динамічним є перше життя” [3, c. 76].
Людина має власну природу, “самість”, але
перетворюється завдяки Духу. Поза таким тлумаченням
неможливо
зрозуміти
принципи
православної
антропології. Так, відомий російський філософ
В. Лосський у праці “Досвід містичного богослов’я
Східної Церкви. Догматичне богослов’я” зазначає:
“Справа Христа є приналежною до людської натури,
яку Він очолює у Своїй Іпостасі. Справа ж Святого
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Духу відноситься до людських особистостей,
звертається до кожної з них окремо. Святий Дух
повідомляє у Церкві людським іпостасям повноту
Божественності єдиним, особистісним образом, який
постає приналежним кожній людині як особистості, яка
створена за образом Божим” [11, с. 125]. В такий спосіб,
православна антропологія прагне бачити всі явища та
події у щільній взаємодії з Святим Духом. Такий підхід
й називається “пневматологічним принципом”, що
дозволяє аналізувати людину не тільки як суто
природну істоту, але й впливи на неї духовної сфери.
Третій принцип – це особистісний принцип. Тільки
як
особистість
людина
виступає
предметом
антропології, а особистісний підхід дозволяє зберегти
живу психічну і духовно–тілесну дійсність. Свідомість
у православній антропології виступає як “заселення
Духу”, функції свідомості є духовним трудом людини,
вони вимагають напруженої праці духу, душі й тіла.
Безперечно, головною дослідницею людини є вона
сама, тому таким великим є значення аскетичного
досвіду для антропології. Справа полягає в тому, що
головним у такому досвіді є самопізнання,
самоідентифікація, каяття, спокута та ін. З точки зору
православної антропології людина є свободною саме
завдяки Святому Духу, людина сама вибирає та обирає
свій шлях, свої вчинки, свої прив’язаності. І людина
сама бореться (або не бореться) за свої уподобання,
вона випробує свою свідомість, свої знання, тобто,
здійснює власну свободу.
Сутність
особистісного
підходу
можна
сформулювати наступним чином: якщо сучасний
системний підхід вибудовує таку систему координат,
що дозволяє одночасно аналізувати множинність ознак,
причин і факторів, що впливають одне на одного, то
православна антропологія, фактично, деструктує
всіляку систему методу поза людиною та стверджує, що
людина й виступає як головний методологічний
принцип. Людина містить у собі, в ній переплетено та
живе все розмаїття дійсності й реальності, які вона
пізнає, усвідомлює, освоює та засвоює.
Людина виступає як модель самої себе, як метод
себе самої, як синтеза себе, але ще й світу, на чому
ґрунтується православна гносеологія. Людина виступає
як особистість, яка пізнає себе, свій власний зміст.
Людина тотожна у собі самій й як суб’єкт, й як об’єкт.
Це головна проблема психології й антропології,
водночас це й головна перешкода, що долається тільки
в тотожності суб’єкту й об’єкту – звідси й істинність
всілякого знання про себе. Самопізнання є єдиним
максимально істинним пізнанням.
Важливою
проблемою
для
православної
антропології є відсутність цілісності, систематичності
як в цілому для цього напряму, так і для окремих праць
із цієї тематики. В аспекті виділення православної
антропології необхідно не тільки обґрунтувати головні
методологічні принципи дослідження, але й прояснити
зміст термінів та понять, особливості їх функціонування
у просторі багатьох текстів стародавніх мислителів. В
плані
взаємодії
християнської
антропології
з
богослов’ям виникає проблема її богословської
адекватності: мовної – грамотного використання
релігієзнавцями термінів та понять святоотецької
антропології
й
православного
богослов’я;
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концептуальної, яка потребує не тільки правильного
розуміння та використання головних вчень і теорій
святоотецької антропології, але й розробку їх
методологічного ґрунту; відсутність останнього
призводить до того, що деякі православні мислителі
сучасності створюють такі нові вчення й теорії, які
жодним чином не узгоджуються з положеннями
святоотецької традиції; вироблення критеріїв та
принципів для аналізу особливостей та головних
характеристик
православної
антропології,
її
відмінностей від католицької антропології.
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Orthodox Christianity: The main aspects of the study
This article analyzes the Orthodox anthropology in terms of the development of
the main methodological principles. There are three main principles of Orthodox
anthropology – Christological, pneumatic, and personal. The main thesis is that a
man is a person who is endowed with high spirituality, their own preferences, which
sells its freedom.
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Православная антропология: главные аспекты исследования
Анализируется православная антропология в плане разработки ее
основных методологических принципов. Рассматриваются три главных
принципа православной антропологии – христологический, пневматический,
личностный. Основным положением является то, что человек является
личностью, наделенной высокой духовностью, собственными предпочтениями,
которая реализует свою свободу.
Ключевые слова: человек, личность, православная антропология,
методология, принципы, свобода, Богочеловечество, Боговоплощение.
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ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Спираючись на релігійно–філософський аналіз вітчизняної традиційно–
духовної проблематики, обґрунтовується думка про те, що духовним
стрижнем української державності і української культурної цілісності виступає
екзистенційно–православнийекклезіологізм,
як
важлива
складова
християнського світогляду, дослідження якого являється метою статті.
Зміст статті – експлікація сукупності істотних і відмітних християнських
сегментальних якостей системи духовно–моральних спрямувань українського
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православ’я,яке виступає не лише в ролі форми релігійної свідомості, а виконує
функцію своєрідного соціального інституту, у свою чергу роблячи активний вплив на
особливості національної самосвідомості українського народу.
Ключові слова: церква, міжконфесійні об’єднання, духовний світ, духовні
цінності, співпраця держави і церкви, свобода особистості, духовність,
православ’я, українське суспільство.

Українська православна церква, маючи тисячолітню
історію, будучи глибоко інтегрованою в суспільно–
політичне життя та культуру країни, об’єктивно володіє
значно більш високим соціальним статусом, ніж інші
релігійні організації. У наш час актуальною стає
проблема внутрішньої єдності православ’я, оскільки від
її вирішення залежить збереження українського
християнства як релігійної парадигми. Однією з
суттєвих рис даного процесу є чітко виражена тенденція
до зближення наукового і теологічно–релігійного
світоглядів. Ця проблема чітко відображена у дорученні
Президента України № 1–1/657 від 08.07.2005року
“Щодо
подолання
морально–духовної
кризи
суспільства”. Відродження української наукової думки
потребує
переосмислення
багатьох
проблем
вітчизняного релігієзнавства та теології, які ще в
недалекому минулому замовчувалися.
Зміст розкриття основних принципів православної
духовності
та
екклезіологічних
властивостей
православ’я як євангельського віровчення Ісуса Христа,
що є важливим для нашої статті, вимагає звернення до
праць українських та іноземних фахівців: М. Барсова,
С.Булгакова, М. Виноградова, А. Гарнака, Л. Карсавіна,
А. Колодного, І. Мейєндорфа, В.Нєсмєлова, О. Предко,
Г.Сковороди, А.Спасського, П. Тейяра де Шардена,
Л. Филипович. З’являється все більше досліджень, де
розглядаються проблеми всебічної реалізації духовного
потенціалу християнства, зокрема православ’я, у
процесі виховання та самовиховання особистості
(В. Бодан,І. Музичка, В. Лобовик, С. Ярмусь, О. Саган).
Основну причину творіння відносного буття
релігійний філософ С.Булгаков убачає в онтологічній
недостатності абсолютного, у необхідності його
поповнення творінням. В основі творіння мислитель
вважає знаходиться, перш за все, бажання абсолютного
залучення до буття. Святість функціональнонаправлена
на відновлення в людині первісної богоподібності.
“Якби Бог був без світу, – міркує філософ, –
залишаючись у Собі, Він був би те абсолютне, яке не
існувало б ні для чого поза Собою, а отже, і взагалі не
існувало, оскільки існувати – означає жити для іншого”
[2, с. 143].
В різнобічному вченні філософа Г.Сковороди
найбільш повно вчення про світобудову викладено у
діалозі “Потоп Зміїв”. У діалозі мислитель спробував
описати своє цілісне бачення світу, спираючись на
тексти Біблії. Пізнання всіх трьох світів можливе лише
тоді, коли людина, звернувши увагу на саму себе,
відкриває в собі божественне начало. Український
філософ зазначає, що самопізнання відкриває в людині
два шари буття, тобто спираючись на тілесно–психічні
переживаннясамопізнання відкриває духовне життя,
дозволяє бачити все у двоїстості буття [12, с. 236–253].
Мета репрезентованого дослідження – на основі
релігійно–філософського аналізу дослідити потенціал
екклезіологічного вчення православ’я як важливої
складової системи духовних цінностей православ’я та
з’ясувати, якими засобами і якими шляхами
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

православна екзистенційна система впливає на
виховання особистості та функціонування суспільства.
Досягнення поставленої мети зумовило коло питань,
дослідження яких передбачає вирішення наступного
завдання: розкрити і проаналізувати екклезіологічні
засади українського православ’я як екзистенційної
діалектичної системи у співвідношенні онтологічного і
антропологічного аспектів, що утворює загальний
методологічний стрижень для побудов християнсько–
православної культури, яка постає як цілісна духовна
традиція, що здійснює свою життєдіяльність у
конкретних історичних, політичних та економічних
умовах українського суспільства.
Основні положення православного віровчення
обговорюються і застосовуються на практиці не лише в
межах християнства, але й трансформуються в
нехристиянські інваріанти, тому постає нагальна
потреба
релігієзнавчо–теологічного
дослідження
української православної доктрини – як основної і
першопочаткової
для
християнства
–
в
її
релігієзнавчому
і
філософсько–теологічному
контекстах. Специфікою релігієзнавчого і філософсько–
теологічного дослідження української православної
доктрини є науковий аналіз її доктринально–
сегментальних складових, а саме таких як: активна
місіонерська діяльність, підвищення освітнього рівня
духовенства; подальше зміцнення позицій в освітній
сфері, що пов’язані з включенням в регіональний
освітній компонент навчальних предметів і курсів,
спрямованих на прилучення учнів до цінностей
православної
культури;
сертифікація
духовних
навчальних закладів та надання їм державного статусу.
Методологічну
основу
пропонованої
статті
становить теза: “коли Україна не мала ані державності,
ані значних національно–громадських інститутів,
єдиною сферою прикладання духовної енергії
українського народу була православна церква: на її
вівтар українці віддавали все, що мали на душі, за
душею” [13, с.109].
Християнство, а саме віросповідання православ’я
має свою філософію – філософію євангельського
світогляду. Християнська філософська і теологічна
думка досить самостійна і розроблена, щоб відстоювати
свою цілісну і продуману систему розуміння світу,
людини і Бога. Цим цілям служить один із напрямків у
теологічній думці – апологетика. Боротьба віри і
знання, як вважають теологи, проходить через всю
історію християнства. Тому апологетика розробила цілу
систему доказів і аргументів з наступних проблем:
євангельська віра й сучасне знання, християнство в
історії, християнство як церква: “…православне
богослов’я(теологія) не виходить з доказів буття
Божого і зі звернення людей до філософського деїзму,
воно ставить їх віч–на–віч з Євангелієм і чекає на їхню
вільну відповідь. Їхнє життя в Церкві і є ця відповідь”
[15, с. 584].
Прогнозуючи майбутнє православ’я, необхідно
пам’ятати, що православна віра завжди спиралася,
головним чином, на відчуття, інтуїцію, проголошувала
принцип гармонії розуму і серця, що справило сильний
вплив на український менталітет і вносило в нього дух
ірраціоналізму. Прикладом такого досвіду–опису може
служити “визначення” віри, дане християнським
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

теологом, святим ІсаакомСиріним: “Під вірою
розуміємо уявну силу, яка світлом розуму підкріплює
серце і свідоцтвом совісті порушує в душі велике
покладання надії на Бога, щоб не піклувалася вона про
себе саму...” [14, с. 58].
Україна опинилася в самому епіцентрі сучасного
нігілістичного розлому, а це свідчить тільки про те, що
саме їй належить рішучішемобілізовувати свій дух,
релігійну обдарованість свого народу для формування
рятівної альтернативи нігілізму – православну
духовність. Сучасне суспільство перебуває в глибокій
духовній кризі, цей факт відзначають вчені, політики,
громадські й релігійні діячі. “Духовна, тобто ціннісна
криза, тим відрізняється від усіх інших криз, що тут
людина ніби втратила саму себе, те, з чим вона себе
ідентифікувала, вірувала, те, що було для неї цінністю”
[5, с. 143]. Сьогодні церква і сучасна православна
теологія знають, за допомогою яких засобів відбудеться
підйом абсолютно сакрального в духовній культурі, але,
на думку християнських теологів, у людства немає в
запасі інших засобів для приборкання сучасного
нігілізму. Тому зрозумілий інтерес вітчизняних
суспільствознавців до проблем духовного життя, їхні
спроби запропонувати свої рішення виходу з цієї кризи.
Звідси очевидний висновок – духовний світ, світ
людського інтелекту, світ духовних цінностей стає по
мірі зростання могутності цивілізації фактором, який
все більше визначає долю людства. Духовні цінності
ґрунтуються в ціннісному світі, існуючи разом з
цінностями повсякденного життя, а саме: моральними і
соціальними. Вони виступають як вищі цінності,
оскільки пов’язані з розумінням сенсу життя, етичними
нормами поведінки й ідеалом суспільного устрою.
“Духовна діяльність охоплює насамперед сферу
філософії та її складову – етику, а також мистецтво й
релігію. Особливе місце у сфері духовного життя
суспільства займають ідеологія і освіта” [6, с. 118].
Офіційна православна церква гостро реагує на кризу
світського й церковного життя. Церква не вміє
інтегрувати в екклезіологічне життя саме молоде
покоління з його критицизмом, хоча є молодь, що
готова відгукнутися на поклик слідування за Ісусом
Христом, яка шукає справжнє християнське життя.
Достатньо
великою
проблемою
українського
сьогодення є те, що певна кількість молодих людей, які
прагнуть наслідувати Ісуса Христа, не належать до
якоїсь певної церкви. Духовного світу, духовних
цінностей із духовним корінням їм бракує.
Релігієзнавець С. Головащенко констатує, що “…для
багатьох людей, особливо молодих, проблема особистої
релігійної віри не пов’язана з повною конфесійною
належністю та жорсткими схемами ритуальної
поведінки” [3, с. 298].
Заслуговує на увагу точка зору з даного питання
Патріарха Київського і всієї Руси–України Філарета.
Патріарх Філарет зазначає: “Ми живемо неначе поза
Богом, поза Його заповідями. Не в Нього шукаємо
натхнення і допомоги. Не до Нього звернені наші
почуття. І головна біда в нашому житті, основна
причина занепаду духовно–морального життя людини
полягає у тому, що ми не маємо з Богом особистих
стосунків” [16, с. 183].

195

Випуск 94

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

У відповідності з цим можна сформулювати
напрямки, у яких необхідна співпраця держави й
церкви. Вони можуть бути визначені угодою між
Українським православ’ям і державою, яка буде, на наш
погляд, регламентувати основні положення спільної
діяльності, нормативне оформлення цього партнерства.
У тому вигляді, в якому ця пропозиція буде вироблена і
запропонована, вона перш за все означає, що
“…юридичний, або конкретно–практичний, аспект
державно–конфесійних
відносин
нерозривно
пов’язаний з усією внутрішньою політикою країни
щодо демократизації суспільного життя, створення
правової держави, забезпечення прав і свобод громадян.
Мова йде про створення таких соціально–правових
умов, при яких релігійні організації мали б можливість
брати активну участь у всіх сферах життєдіяльності
суспільства, у тому числі й у сфері духовній” [19, с. 54].
Одним із напрямів цієї діяльності стануть зусилля
церкви по відновленню сімейних засад. Церква вважає,
що сімейні засади, засновані на взаємній любові батьків
і дітей, повазі до старших, дотриманні моральних норм,
мають релігійну основу. Українське православ’я зможе
надати здорові духовні засади сімейній функціональній
системі: традиції багатодітності, виховання у праці,
залучення до національної культури. За переконанням
релігійного дослідника Б.Лобовика, “…серед норм і
цінностей моралі особливо виділяються ті, які в основі
своїй діють у різних суспільствах, скріпляючи зв’язки
між людьми, а тому мають загальнолюдське значення,
такі, наприклад, як: пошана до життя, до здоров’я, до
сім’ї й до інших надбань громадян, доброта,
правдивість, турбота про дітей, працьовитість,
гостинність, милосердя” [11, с. 21].
Виходячи з проблем, що розглядаються у нашій
статті, слід зробити припущення, що опорою
відродження України має стати відродження духовних
цінностей, духовності українського суспільства.
Духовність є найглибшою сферою християнського
життя, вона пов’язана з практикою, зі щоденним
життям особи в українському суспільстві. Ми
розділяємо думку С. Ярмуся, який вважає, що
“духовність – це не абстрактна, а реальна цінність…
Духовність – не абстрагований ідеалізм, а конкретне
життя і про неї треба мислити й популяризувати її в
реальній життєвій площині” [17, с. 150]. На нашу думку
цей фактор є визначальним.
Українцям властиві цінності спільності, соборності,
братерства. Необхідно об’єднати людей для спільної
справи, яка не виключає, а передбачає визнання ідеї
суверенітету і свободи особистості. Безперечний інтерес
становлять, виходячи з вищезазначеного, погляди на
соборність відомого християнського богослова й
філософа Й. Альзога: “…але в той же час кожна
індивідуальна свідомість співвідноситься з усесвітньою
свідомою організацією, у якій уміщено істину і яка не
залежить від чиєїсь свідомості. Індивідуальна
свідомість існує як потенціал всеєдиного, вміщує
всесвітню правду. Свідомість не може бути ні
безособовою, ні одноосібною, бо вона більше, ніж
особиста, будучи кафолічною (соборною). Кафолічна
свідомість – той ідеал, до якого повинна підніматися
індивідуальна свідомість. Ідеал кафолічності здійснимо
в церковному боголюдському організмі” [18, с. 498].
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Українському суспільству необхідний духовний
підйом, коли країна відроджується до нового життя і це
може здійснити православна церква в системі
українського християнства. Свобода совісті при цьому
виходить на перше місце, перш за все як поняття
демократичне. Німецький філософ К. Баллестрем,
досліджуючи проблематику співвідношення церкви й
демократії, вказує на необхідність для церкви
пристосуватися до демократії як майбутньої форми
життя. Ступінь небезпеки для демократії великий,
небезпека для свободи – це небезпека для стабільності.
Проте держава повинна бути стабільна й волелюбна.
Основою цього спокою є релігія, де церква
відокремлена від держави. Отже, вона (церква) на фоні
змінної політики й думок залишається цілісною,
незалежною, збереженою. Релігія предстає як полюс
політики. Разом з тим, цінності демократії і
християнства не суперечать одне одному [1, с. 67–76].
Духовна спадщина православ’я завжди відстоювало
рівність усіх людей перед Богом. Це і є блага вість,
символ совісті нашого українського народу. Через цю
православну релігійно–містичну призму в соціальній
доктрині церкви осмислюються й загальні завдання
духовного відродження українського суспільства. Серед
таких особливо виділяються завдання організації
духовної освіти. Церква відносить їх до своїх
пріоритетів. Категорія духовності у світському
розумінні – це верховенство духовних цінностей над
цінностями матеріальними. Церквою ж духовність, по
суті, ототожнюється з релігійністю [7, с. 47–49].
Завдання самої церкви – подолання відсталості кліру
від вимог сучасного життя. Адже основна роль у
вихованні й наставництві пастви повинна належати
священикам, для того, щоб Україна дійсно була
соборна. У цьому контексті слід зазначити “…що
величезна проблема релігійного суспільства у нас в
Україні – це поділення православ’я, …характерна риса
православ’я – це щоб кожен народ мав свого
предстоятеля” [9].
Образ нової України не можна уявити без церкви –
берегині духовних цінностей народу, його історії,
моральних ідеалів. Церква була і залишається тією
константою, яка утримувала і зберігала країну, ще з
часів Київської Русі. Важливим у цьому плані є наголос
на значущості екклезіологічних засад українського
православ’я, що саме зазначає Патріарх Київський і
всієї Русі–України Філарет на Помісному Соборі
Української
Православної
Церкви
Київського
Патріархату, з нагоди 1025–ліття Хрещення Руси–
України 27 червня 2013 р., а саме: “…усі історичні події
першого тисячоліття свідчать про те, що християнство
на землях теперішньої
України існувало ще до
великого князя Володимира, але святий князь
Володимир зробив християнство державною релігією,
тому ми називаємо його не тільки рівноапостольним,
але і просвітителем. Тисячолітня історія нашої держави
рясніє безліччю змін суспільних устроїв і тільки
незмінною залишалася сама церква, проповідувані нею
євангельські істини. Образ церкви неподільний з
образом України. Він генетично закріплений у
свідомості народу. Ніякі революції і глобальні
потрясіння не здатні змінити цієї першооснови
людської самосвідомості” [4].
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У відповідності з нормами екклезіологічного життя
початку нового століття православ’я повинно розпочати
діалог з іншими релігіями, знайомитися з їх вченнями,
ритуалами, догматами, збагачуючись цим, але
залишаючись при цьому самою собою, зберігаючи свою
цілісність та індивідуальність. Для цього необхідно
юридичне й моральне забезпечення культури
взаєморозуміння і терпимості, лояльне ставлення до
прибічників різних напрямків світської та релігійної
думки, конструктивна співпраця у вирішенні проблем, у
тому числі й духовних. Принципово важливим
видається положення, сформульоване у колективній
монографії за ред. проф. А. Колодного і Л. Филипович,
а саме: “Розглядаючи конструктивні за характером
впливу види міжконфесійних відносин, що так чи
інакше можуть формувати і формують свідомість,
позицію віруючого, до найбільш значущих можна
віднести міжконфесійні відносини, які складаються в
процесі спільної, взаємоузгодженої діяльності…” [8,
с. 244–245].
У культурно–ідеологічній сфері найближчим часом
буде підсилюватися процес взаємопроникнення
культур, будуть розширюватися і укріплюватися
культурні зв’язки між державами й народами, що
призведе до взаємного духовно–морального збагачення.
Церква лише тоді зможе виконати своє високе
призначення, коли стане специфічним соціальним
інститутом, здатним духовно–гуманістично формувати
души людей за мірками і критеріями новозавітної
духовності. Український релігійний діяч, церковний
реформатор,
проповідник,
педагог,
публіцист,
письменник, перекладач, і перший митрополит
Київський і всієї УкраїниУкраїнської Автокефальної
Православної ЦерквиВ. Липківський говорить, що
“…новозавітна особистість – незавершена, відкрита
християнська
система,
здатна
до
сходження.
Християнське буття характеризується, перш за все,
двоєдністю, єдністю абсолютного і відносного,
духовного і матеріального [10, с. 53–117].
Виходячи з викладеного вище, розглядаючи
проблеми трансформації суспільства в сучасній Україні
та підводячи підсумки прогнозом ролі й місця
православ’я в цьому процесі, можна зробити декілька
висновків, а саме: місце та роль православної церкви
буде визначатися як діяльністю органів влади й
управління, так і зусиллями самої церкви; держава у
відношенні до церкви буде шукати шляхи між двома
моделями, а саме в контексті лібералізму й
протекціонізму, змінюючи законодавчу базу цих
відносин шляхом поправок до нині діючих законів;
церква зосередить свої зусилля на розширенні
партнерства з державою і різними світськими
структурами, спонукаючи їх до піклування про людину
та її гідне життя.
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Orthodoxy in the Ukrainian society: practical significance
Having based on the religious and philosophical analysis of the Ukrainian
traditional spiritual problem the author gives arguments that the spiritual core of the
Ukrainian statehood and the Ukrainian cultural entirety is the existential orthodox
ecclesiologism as an essential component of the Christian ideology, the research of
which is the aim of the article. The content of the article is the explication of the total
essential and distinctive Christian segmental properties of the spiritual and moral
aspirations system of the Ukrainian Orthodoxy which function is both to be a form of
the religious consciousness and to be a social institution. The Ukrainian Orthodoxy
has a great influence on the national consciousness of the Ukrainian people.
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Православие в украинском обществе: практическое значение
Опираясь
на
религиозно–философский
анализ
отечественной
традиционно–духовной проблематики, обосновывается мысль о том, что
духовным основанием украинской государственности и украинской культурной
целостности выступает экзистенциально–православный экклезиологизм, как
важная составляющая христианского мировоззрения, исследование которого
является целью статьи. Содержание статьи – экспликация совокупности
существенных и отличительных христианских сегментальных качеств
системы духовно–нравственных устремлений украинского православия,
которое выступает не только в роли формы религиозного сознания, а
выполняет функцию своеобразного социального института, в свою очередь,
оказывая активное влияние на особенности национального самосознания
украинского народа.
Ключевые слова: церковь, межконфессиональные объединения, духовный
мир, духовные ценности, сотрудничество государства и церкви, свобода
личности, духовность, православие, украинское общество.
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ФІЛОСОФСЬКО–БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ
ГНОСЕОЛОГІЇ САКРАЛЬНОГО В ПРАВОСЛАВ’Ї
Аналізується проблема гносеології сакрального в православ’ї. Безпосереднє
знання сакрального є результатом онтологічного преображення людської
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природи. Християнська гносеологія не можлива без досвідної участі в
таїнствах Церкви і всього богослужбового життя, в якому Церква свідчить не
догматичним способом, а мовою сакраментального символізму, де знаходять
свій вираз сакральні істини віри, які є не тільки джерелом богослів’я, а в
більшій мірі – критерієм православної гносеології.
Ключові слова: сакральне, таїнство, містагогія, катехізис, богослужіння.

Основний зміст релігійного досвіду, як зустріч із
трансцендентним, божественним, містить в собі
протиріччя для розумового мислення. Об’єкт релігії,
божество є, з однієї сторони, абсолютно надприроднім
для людини та зовнішнього світу, але з іншої, він
відкривається релігійній свідомості, входить всередину,
стає її іманентним змістом. Трансцендентність божества
та богоприсутність обумовлюють основний зміст
православного віросповідання, характер та особливість
східного християнства проявляється в його сакрально–
містичному досвіді.
Аналіз змісту православної догматики призводить до
висновку, що православ’я – не є тільки віровченням, а й
способом онтологічного єднання із трансцендентним
буттям. Православ’я сакралізує наше профанне буття,
оскільки вводить в наше матеріальне буття, саме “тут і
зараз” сакральне начало – метафізичне буття.
Основні питання, які ставить теперішня теологія – є
осмислення літургічного життя православ’я, внутрішнє
сакрально–містичне життя церкви, положення й роль
християнина в церкві. Правильне бачення церковною
свідомістю цих актуальних питань буде сприяти
відродженню справжнього церковного життя.
Метою дослідження є розкриття гносеологічних
аспектів сакрального, що проявляє себе в літургійно–
містичній практиці, доктринальному віровченню,
релігійно–філософських
трактатах
подвижників
Православ’я.
Завданням даної статті є аналітичний огляд
концепції сакрального в патристичних творіннях та
релігійно–філософських
надбаннях
православних
авторів та запропонованих ними методів і способів
можливого пізнання.
В пізнанні людина стверджує свою гідність і
реалізує
покликання діяти згідно
істині та
облагороджувати буття. В пізнанні людина в повноті
реалізовує своє існування, шляхом сприйняття
трансцендентного у власному бутті та утвердження
власного існування в трансцендентному. Процес
пізнання трансцендентного є посвяченням в таємницю
власного буття, в містерію життя. В біблійній
гносеології пізнання передбачає єднання пізнаючого
суб’єкта і пізнаваного об’єкта, занурення суб’єкта в
об’єкт, входження в коло тісних особистісних
взаємовідносин божественної любові, що охоплює всіх
усиновлених Богом. Релігійне пізнання передбачає в
особистісному плані початок нового життя – як
основного і єдиного методу релігійної гносеології, яке
вводить пізнаючого в новий світ буття: “Все це нове –
божественне. Воно вкорінене в безсмерті... тут
починається таємниця другого – і останнього
народження людини...” [2, с. 154].
Як переконаний платонік, Юстин Філософ свого
часу стверджував, що пізнання та споглядання Бога
доступно розуму, підготовленому до цього – пізнанням
надматеріальних ідей і доброчесним життям. Його
співрозмовник заперечував, що цього недостатньо.
Богопізнання не дається зусиллям одного розуму стати
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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більш богоподібним. Пізнання Бога можливе лише при
безпосередній дії Святого Духа на серце віруючого.
Дух, просвіщає розум для розуміння Писання. Не тільки
цей аргумент, але і багато інших свідчень святих отців і
вчителів Церкви наводилось в підтвердження тієї
істини, що істинне знання про Бога неможливе без
внутрішнього преображення людини.
Святий Дух не обрушує все знання про Бога на
людину в один історичний момент. Спочатку Бог
встановлює закони і заповіді, потім посилає пророків,
які готують шлях Його Сину. На початку шляху
Богопізнання Бог підносить людству “молоко” і лише
потім, при боговтіленні Його Сина у світ, пропонує
людині “тверду їжу”. Вся біблійна історія служить
системним божественним катехізисом, сприйняття та
осмислення якого можливе тільки в Церкві Христовій.
Пізнання, що отримується в Церкві є істинним і
спасительним; воно є результатом тих сакрально–
містичних змін, що здійснюються в Христовій Церкві
посередництвом її церковних таїнств. Таким чином,
християнське пізнання (гносеологія) є можливим
завдяки божественному просвітленню та онтологічному
преображенню людської природи. Православ’я ніколи
не ставило раціональне осмислення та розуміння –
необхідною передумовою церковних таїнств. Воно
стверджує, що істинне розуміння (гносеологія) стає
можливим тільки завдяки таїнству, що це розуміння є
скоріше плодом і наслідком таїнства, ніж його
попередньою умовою. В цьому відображається
нерозривний взаємозв’язок слова (гнозису) і таїнства
(сакрального). Нерозривний взаємозв’язок слова і
таїнства вміщений в саму сутність Церкви (Діян.12,24):
з одного боку, призначення Церкви – перебувати у
Христі (Слові), з іншого – в таїнстві ми долучаємось до
Того, Хто приходить і Сам перебуває в слові, і Який
Сам є “Світлом розуму”. В таїнстві – початок
усвідомлення, основа пізнання, джерело і критерій
богослів’я.
Для вступу в Церкву та участі в церковних таїнствах
наявність знання не є необхідним. Маючи основне: віру
і можливість здійснення покаяння, Церква сама
містично сповнює нашу віру, преобразить її, реалізує в
досвідне пізнання. Віра людини і стане її внутрішнім
пізнанням, та її досвідним веденням. Тому Церква у
своєму містагогічному приготуванні готує людину до
пізнання таїн Божих тим, що духовно і благотворно
впливає на душу людини, зміцнює її віру, з’єднує її
початкове пізнання з молитвою, щоб посередництвом
останньої, влити “нове вино в нові міхи”. Християнське
Богопізнання неможливе і нереальне без досвідної
участі в таїнствах Церкви і всього богослужбового
життя. “Щоб стати православним, треба зануритися в
саму стихію Православ’я, зажити православно, іншого
шляху не існує”, – говорить священик Павло
Флоренський [9, с. 8]. Це тому, що Церква “сповідує
свою віру всим своїм життям: вченням, яке
возвіщається Святим Духом, таїнствами, в яких діє
Святий Дух, і обрядами, якими Він же і керує” [10,
с. 47].
В цьому поступовому приготуванні християнин
прилучається до таїнств Божих і в силу цієї досвідної
зустрічі він знаходить вище знання, сила якого не в
раціональних доводах та аргументах а в тому, що ця
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

реальність – в ньому живе і він живе нею. Святий Дух
зсередини просвіщає його шляхи – світлом істини
Христа, – ось шлях пізнання, що здійснюється в
кожному, хто перебуває в Церкві Христовій. Як
приготування, так і сповнення здійснюється в
богослужбових таїнствах, так як в них вміщена та Сила,
яка просвітлює розум “всякого прийдешнього в світ”.
У новозавітньому посланні (1Тим. 3,15), Церква
названа “Стовп і утвердження Істини”, тому, поняття
“досвід” і “церковність” є взаємозамінними. Церковний
досвід є вища ступінь і повнота того релігійного
досвіду, який на більш низькому щаблі, в якості
загального досвіду богопізнання доступний кожній
людині. Багато релігійних мислителів і філософів
вказували на Церкву як на суб’єкт досвіду. Щоб
отримати повноцінний досвід віри християнин
“повинен провести значну частину свого життя в храмі.
Саме тут пробуджується в нього під дією благодаті
внутрішня людина, тут від частого отримання вражень з
вищого духовного світу розвиваються в нього органи,
що складають особливі почуття вищої сторони нашої
природи, зверненої до світу духовного” [1, с. 61].
Православне богослів’я свій початок і основу має в
літургійному
досвіді
Бого–спілкування
та
богослужіння.
Щоб
правильно
зрозуміти
гносеологічний аспект Православного богослужіння,
необхідно звернутися до практики давньохристиянської
Церкви: практики настановчого вчення або катехизації.
Ця практика як ніяк краще виражала всю сутність
даного процесу. Метою катехизації було ретельне
приготування кандидатів до гідного приготування
вступу в Христову Церкву.
На початковому етапі неофіта (нехрещеного)
очікували випробування і приготування за допомогою
посту, читання Писань, участь в молитвах на
богослужбових зібраннях з усіма християнами до
певного моменту. Кандидатів першого етапу катехизації
називали “підготовлювані до просвіщення”. Ця назва, з
одного боку, підкреслювала містичний, світлоносний і
преображаючий характер нової реальності, в яку вони
повинні були ввійти – Христову Церкву, з іншого –
стан, в якому перебувала людина поза істиною.
Таким чином, на першому етапі катехизації
кандидат проходив підготовку волі і совісті, а також
систематичний виклад віровчення, яке в доступній
формі виражало основи віри і моралі Церкви, а також
правильне розуміння Святого Письма. Цей етап
катехізису був доступним всим тим, хто готується до
вступу в Церкву. При охрещенні і вступу в
християнське суспільство вони ставали повноправними
членами Церкви і називались християнами. Вступ в
Церкву – нову реальність вимагав усвідомлення всього,
що відбувається в ній: таїнств, богослужіння, всього
літургійного життя. Таким чином, повноцінна участь в
Церкві без глибокого розуміння того, що відбувається в
ній – було неприпустимим: навчання, молитва і участь в
таїнствах були взаємопов’язані нерозривно. Сутність
того, що відбувається під час богослужіння людина
осягала, перш за все, з молитов, які при цьому читала.
Але тлумачення і сенс таїнств на цьому етапі було
таємним езотеричним знанням і довіряли його тільки
новохрещених після їх першого причастя, яке вони
отримували на Великдень. В цьому Церква вбачала
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глибокий зміст: християнин тільки тоді міг розуміти і
усвідомлювати все, коли сам безпосередньо переживав
цей таємничий і благодатний акт прилучення до
сакрального. Тільки ставши повноцінним учасником і
його причасником, християнин міг просвіщатись
безпосередньо від джерела Богопізнання, відкриваючи
свій розум і серце просвіщаючому Христу.
Таким чином, важливим і суттєвим тут є те, що, по–
перше, покаянна і аскетична практика Великого посту
виросла в контексті передвеликодньої катехизації. Це в
свою чергу наклало свій відбиток не тільки на
великопісне богослужіння, але й на всі богослужіння в
цілому. По–друге, в першо–християнській Церкві
з’явилась
відмінність
між
“молоком”,
тобто
елементарної частини катехізису, і “твердою їжею”, що
призначалася для тих, хто вже значно вкоренився в вірі.
Як бачимо, сенс посту мав підготовчий характер:
покаяння і звернення – було приготуванням до
входження в Церкву. Аскетичні вправи і моральний
катехізис були тими благодатними засобами, якими
вимірювалась глибина покаяння і серйозність
звернення. Як тоді, так і зараз, хрещальне тайноводство
(містагогія) формувало майбутній християнський
світогляд.
Християнський катехізис не зводився до визнання і
заучування певної догматичної формули, точно так
само як і сучасний катехізис не зводиться до одного
Символу віри або навіть його тлумачення. Адже
прийняти Ісуса як Месію і Спасителя означало
одночасно і поступово ввійти в проголошене Ним
Царство. Прийняти Христа – як Вчителя означало
визнати Його вчення у всій його повноті. Процес
залучення до життя у християнській громаді лише
починався з хрещення. Початок християнського життя є
схожим на “дитинство у Христі” (1Пет. 2,2), тому на
початкових етапах християнин навчався елементарної
частини катехизису. Чи було це поділом на езотеричну і
екзотеричну форму катехізису? Перш ніж відповісти на
це питання, необхідно прояснити той факт, чи робив
Ісус відмінність між катехізисом для всіх і “таємницями
Царства”, які Він довіряв тільки апостолам? Перший
можливий аргумент підтверджує деякі місця зі Святого
Письма: (Мк. 4,34); (Мк. 4,10–11); (Мк. 7,17); (Мк.
10,10); (Мф. 13,11); (Лк. 8,10); (Лк. 10,23). Деякі місця
Священного Писання ніби підтверджують думку про
таємниці Царства, ввірених тільки апостолам; (Мк. 9,9);
(Мф. 17,9). Але Євангелія не дозволяють провести
чіткий розподіл між загальнодоступними і таємними
частинами вчення Христа: (Мф. 28,19–20); (Рим. 1,5);
(Мф. 27,63). Таким чином, відповіддю на вище
поставлене запитання служить аргумент про те, що
Христос є в найвищій мірі Педагогом, а метод, яким Він
навчав – в вищій мірі педагогічний. Христос нагадував
про те, що огрубіле серце необхідно підготувати до
прийняття таїн Царства. Ця підготовка включала
покаяння, виконання заповідей і справи добродійності,
які вели за собою зміну всього життя. Христос був
Педагогом і в Старому Завіті: Його закон, що був
втілений в Торі виконував функцію “вихователя” до
Христа (Гал. 3,24). Приготування язичницького світу до
прийняття Христа також здійснював Господь: Його
закон був написаний в серці кожної людини – як
загально–моральні принципи буття (2Кор. 3,3); (Рим.
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2;14–15). Те, що відразу не могло бути сприйнятим
огрубілим серцем – входило в тайноводственний
містагогічний катехізис як або sacramentum.
Такими “таємницями віри” були: молитва “Отче наш”,
Символ віри, таїнства (в особливості – Хрещення і
Євхаристія). Практика секретності (disciplina arcana)
дозволяла відкривати сенс таїнств тільки посвяченим
тим, які прийняли таїнство Хрещення і Евхарістії. (В
різних Церквах була різна практика містагогічного
(тайноводственного) катехізису Так, в Єрусалимі
містагогічний катехізис проводився на Світлій Неділі,
оскільки кандидати, що хрестилися на Паску, вже могли
бути допущеними до таємниц Царства Божого. В
Олександрії містагоги наполягали на свідомій участі
кожного новохрещеного в таїнствах. Тому вони
заздалегідь пояснювали сенс всього того, що станеться з
ними у Велику П’ятницю і Пасхальну ніч. І тому перед
кожним тайноводственним заняттям зачитувався
Служебник (богослужбове чинопослідування). Ця
дисципліна вплинула на становлення і розвиток
містагогічного катехізису, а останній в свою чергу і на
всі
богослужіння
в
цілому.
Тайноводственна
катехизація проіснувала в Церкві до V століття.
На практиці, зцілення від пороків і набуття
моральних
чеснот
було швидше результатом
катехизації, ніж вступними вимогами. З цієї причини,
деякі містагоги замість догматів вважали необхідним
повернутись до питань християнського життя, які вони
тепер могли розкрити в контексті багатої символіки
таїнств. Ніякої спеціальної співбесіди по віровчительній
частини катехизису не проводили. Церковні вчителі
робили акцент на вихованні волі, покаянні і чистоті
намірів, але не вимагали від кожного новонаверненого
стати богословом. Знання Символу на пам’ять було
тією мінімальною вимогою в сфері догматики, яку
Церква пред’являла до новонаверненим. Загальною
метою катехизації було найбільш повне і повноцінне
приготування, катехізис, в свою чергу, був літургійним,
моральним і віровчительним.
Особливу увагу слід приділити містагогічним
трактатам святих отців, що за своєю богословською
спрямованістю
належать
духу олександрійської
богословської школи. Климентом Олександрійським і
Орігеном (вчителями цієї школи) були закладені основи
теорії, так званої “анагогічної (символічної) містагогіі”,
згідно з якою “Святе Письмо та Божественна Літургія є
двома головними джерелами вищого знання (гнозису)”
[3, с. 67]. Так, Оріген, розвиваючи відому до нього
думку,
вибудував
богословську
концепцію
християнської таємниці, що зробила великий вплив на
богослів’я Сходу. Таємниця спасіння актуалізується в
нашій реальності, входить в неї через видимий знак
священного символу, який одночасно являє її і
приховує. Цей принцип Оріген застосовує до всього
християнського вчення. Для нього – Сам Христос є
основна таємниця християнства, в якій поєднані Бог і
людина так, що божественне приховано за людським і
явлено тим, хто має очі, щоб побачити. Ті, хто мають
віру бачать людське, але прозрівають в ній
божественне.
За думкою Орігена, християнський обряд сповнює
та реалізовує все передбачене в Старому Заповіті,
виражає духовне поклоніння Богові, яке нам личить
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віддавати Йому зараз, і являє собою образ майбутньої
небесної Літургії. Щоб усе це стало реальним,
необхідно, щоб учасники обряду були в нього
посвячені, знали його істинний сенс. Вчення Орігена
про християнські таємниці та Літургію – як єдиний
спосіб їхнього пізнання – стало основою, на якій
сформувався особливий напрямок тлумачення Літургії
та посвячення в останню. Отримавши подальший
розвиток у Діонісія Ареопагіта в V столітті і в святого
Максима Сповідника в VII столітті, вона була
підхоплена і остаточно оформлена в XV столітті святим
Симеоном Солунським.
Розвиток цієї теорії в Діонісія Ареопагіта
відображено в його праці “Про небесну ієрархію”.
Діонісій Ареопагіт ввійшов в історію Церкви, перш за
все, як містик. Містика становить головний зміст усіх
його творів, що дійшли до нашого часу. На думку
протоієрея Георгія Флоровського: “містика Діонісія є
містика літургійна, та сакраментальна” [8, с. 115].
Єдиний шлях до Бога пролягає через християнські
таїнства і Церкву. Богослужіння для Діонісія є шляхом
обоження і освячення. Церква – це, перш за все, світ
таїнств. Головна мета і призначення людини – це
Богоспілкування. Саме в таїнствах і через таїнства
відбувається здійснення вищої мети і найвищого сенсу
людського
життя.
Для
Діонісія
Ареопагіта
Богослужіння є введенням в таїнство богоспілкування,
залучення до таємниці єдності життя людськоо з
життям Божественним.
Продовжувачем традиції Діонісія Ареопагіта став
преподобний Максим Сповідник. Він також ввійшов в
історію Церкви як містик, який з’єднав догматичну
твердість з умоглядним натхненням. Його перу
належить трактат “Тайноводство” (“Містагогія”), в
якому пропонується містико–алегоричне пояснення
таємничого сенсу священнодійств. Причому робить він
це в дусі Ареопагітик. Тут нашій увазі постає той же
метод символічного споглядання таїн, що й при
тлумаченні Писання. Весь світогляд преподобного
Максима сповнений таємничості й символічності. “Бог
відкривається”, – в цьому заключається початок,
розвиток і становлення світу. Весь світ є одкровення
Боже, а тому все в світі таємниче і символічне. Весь світ
є реалізацією думки та волі Божої, й тому пізнання світу
є
розкриттям
цього
символізму,
сприйняття
Божественної волі і думки, що втілені в світі. Все в світі
є таємницею Бога і Його символом. Весь світ є Його
одкровенням. Преподобний Максим говорив про
духовну реальність, що історично проявляється лише в
символічних образах, та має пряме відношення до
богослужіння, в якому всяка дія є тайнодійством, що
символічно означає і реалізує певні події в невидимій
умопоглядній сфері.
При тлумаченні християнського богослужіння
Максим повністю залишається в рамках свого,
пронизаного таємничістю і символічністю, світогляду.
В його розумінні містагогія включає в себе не тільки
містичний аспект, але й гносеологічний. Через
богослужіння і в богослужінні християнин отримує
знання, як через книгу про таємниці спасіння, що
втілені
в
літургійному
житті
Церкви.
Так,
розмірковуючи про перший вхід архієрея, він вбачає в
цій дії “...образ першого пришестя у плоті в цей світ
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Сина Божого, Христа Спасителя нашего” [6, с. 169]. У
“Тайноводстві”
преподобний
Максим
часто
користується термінами “прообраз”, “образ”, “символ”,
щоб вказати на присутність сакрального. Ці слова
здаються більш або менш синонімічними. Для святого
Максима, що знаходиться в руслі платонічної традиції,
символ – не стільки знак відсутньої реальності, скільки
сама сакральна реальність, яка присутня в символі, і на
цій концепції, як на фундаменті, він будує
інтерпретацію символіки літургії і таїнства. Його
інтерпретацію слід розглядати в контексті того, як він
розуміє Божий задум про людське спасіння. За
прообразами, або образами Старого Заповіту слідують
образи Нового, які, в свою чергу, вказують на
реальність, що здійсниться в кінці часу. Звичайно, цими
прикладами не вичерпується вся повнота і глибина
містичного
розуміння
преподобним
Максимом
Сповідником православного богослужіння. Але ці
приклади дають певне уявлення про характер і сутність
містико–літургійних поглядів тайнозрителя в контексті
православної гносеології. Згідно з поглядами Максима
Сповідника, головний скарб таїнства богослужіння
полягає в тому, що воно відкриває людині шлях до
Богопізнання. Завдання цього пізнання полягає в тому,
щоб “розпізнати здійснюване Боголюдство, як основну
тему сотвореного буття і життя” [8, с. 210]. Через
богослужіння християнин пізнає, що Бог Слово сходить
в деякі пізнавальні образи, і в силу цієї божественної
поблажливості і стає можливим піднесення людини до
пізнання таїн Бога. “І хто розсудливо зміг, за
допомогою [богослужіння], що відбувається в Церкві,
бути посвяченим [в це сакральне таїнство], той
насправді зробив свою душу церквою Бога і
божественною” [6, с. 169].
Необхідно
декілька
слів
сказати
і
про
Тайноводственні
повчання
святителя
Кирила
Єрусалимського, які пояснюють сутність таїнств
Хрещення, Миропомазання та Євхаристії. Повчання ці
були сказані святим Кирилом Єрусалимським до
новоохрещених християн і носили найменування
 [7, с. 94]. Таким чином, Містагогія у
слововживанні святого Кирила Єрусалимського, мала
своє пряме і безпосереднє значення, тобто повчання, що
розкриває сакральні істини віри і внутрішній зміст
священних церковних таїнств. Тому повноцінним
синонімом слова “Містагогія” є термін “Тайноводство”,
тобто введення, посвята в таїнство, розкриття його
спасительного і благодатного змісту [4, с. 321].
Розмірковуючи про таїнство Хрещення, Кирило
Єрусалимський вживає, з однієї сторони – порівняння з
прищепленням до доброї оливи, з іншої – з триденним
похованням і воскресінням у славі Господа Ісуса
Христа. Все це робиться ним для того, щоб показати
преображаючу силу цього великого таїнства. Подібно
до цього, святитель Кирило вчив і про таїнства
Миропомазання та Євхаристії. У них він пропонує
новоохрещеним всебічне розкриття церковного вчення
про ці таїнства, розкривши їх зміст і сутність їх
спасительної дії, а також приєднує благання до твердого
і щирого дотримання та збереження викладеного
вчення. “Вінцем” у справі “духовного творіння”
новоохрещених є 5–те Повчання тайноводственне, в
якому святитель Кирило Єрусалимський викладає
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вчення про Бога. Святитель Єрусалимський наповнює
богослужбові дії глибоким внутрішнім значенням, що
підносять
молитвенників
від
профанного
до
сакрального.
“Містагогія” – як тлумачення на літургію та інші
богослужбові дії важлива і необхідна. Це свого роду
перший абетка духовного життя та історії спасіння. Але
ця форма пізнання не повинна бути самодостатньою,
інакше вона виродиться в так званий “образотворчий
символізм”, проти якого виступали деякі богослови–
літургісти.
Містагогія
завжди
повинна
бути
приготуванням і обов’язково її реалізацією. Вже в
своєму приготуванні вказувати на щось більше від себе,
орієнтувати всі устремління людини до вступу та
прийняттю того вищого, яке, по суті, і є осередком
всього приготування та виконання. Цю мету і
покликаний виконувати богослужбовий катехізис –
розкривати в своїх доступних формах всю повноту
християнського богослів’я. Від вчування і вживання в
повноту благодатного церковного життя християнин
повинен переходити і до його осмислення в тій мірі, в
якій Бог відкриває людині таємниці Божого Царства.
Християнин в Церкві пізнає на основі практичного
досвіду, результатом чого є становлення і переродження
людини. Прикладом тому є феномен догмату в Церкві.
Догмат виражає церковну істину та церковний досвід,
але осягнення його можливе тільки за допомогою
містично шляху. Догмат, що виражає духовну істину,
що явлена нам як незбагненна таємниця, повинен
переживатися нами в такому процесі, в якому замість
того, щоб пристосовувати його до свого модусу
сприйняття, ми, навпаки, повинні примушувати себе до
глибокої зміни свого розуму, до внутрішнього його
перетворення, і, таким чином, уможливити особистий
містичний досвід. Богослов В. Лоський (1903–1958),
автор “Нарису містичного богослів’я Східної Церкви”,
вважає містицизм отців Церкви екзистенціальної
позицією, “при якій людина цілком охоплена: немає
богослів’я поза досвіду: потрібно змінюватись, ставати
новою людиною. Щоб пізнати Бога, треба до Нього
наблизитись; не можна бути богословом і не йти
шляхом з’єднання з Богом” [5, с. 25].
У Православ’ї догмат виражає досвід Церкви, а не
просто теоретичні принципи. Досвід Церкви – це її
духовно–містичне життя в сакральній реальності –
Царстві Божому. Богослів’я в Православній Церкві не є
теоретичним розвитком аксіом та ідей, але являється
вираженням і оформленням досвіду. Перш, ніж стати
вченням, благовістя Церкви було подією. Пізнати подію
означає брати участь, та жити в ній. Саме по цій
причині православне богослужіння є не тільки
джерелом богослів’я, а в більшій мірі – критерієм
православного богослів’я.
Таким чином, все богослів’я в Православ’ї
орієнтоване на церковний досвід, та надає великого
значення
молитовному
богослів’ю
і
текстам
богослужінь. Літургійне свідчення настільки ж
правомірне, як і істина догматичного свідчення. Є
багато чого, про що Церква свідчить не догматичним, а
літургійним способом – сакраментальним символізмом,
образною мовою молитов, чітко встановленим колом
церковних подій і свят, через символьну форму яких
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знаходять
своє
християнської віри.
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Philosophical and theological aspects of gnoseology of the sacral in
Orthodoxy
The article deals with the analysis of the problem of gnoseology of the sacral in
Orthodoxy. Direct knowledge of the sacral results from the ontological
transformation of human nature. Christian gnoseology is impossible without
experiential participation in the sacraments of the Church and the liturgical life in its
entirety, where the Church testifies not in the dogmatic way, but through the language
of the sacramental symbolism, where the sacral thruths of faith find their expression,
which are not only the source of theology, but for the most part – the criterion of the
Orthodox gnoseology.
Keywords: the sacral, sacrament, mystagogy, catechism, divine service.
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Философско–богословские аспекты гносеологии сакрального в
Православии
Анализируется проблема гносеологии сакрального в Православии.
Непосредственное знание сакрального является результатом онтологического
преображения человеческой природы. Христианская гносеология невозможна
без опытного участия в таинствах Церкви и всей богослужебной жизни, в
которой Церковь свидетельствует не догматическим способом, а языком
сакраментального символизма, в котором находят свое выражение сакральные
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истины веры, являющиеся не только источником богословия, но в большей
степени – критерием православной гносеологии.
Ключевые слова: сакральное таинство, мистагогия, катехизис,
богослужение.

* * *
УДК 291.12

Предко Д. Є.
аспірант кафедри релігієзнавства
філософського факультету, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка
(Україна, Київ), denyspredko@ukr.net

ПРОЯВИ РЕЛІГІЙНИХ ПОЧУТТІВ: РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Досліджуються сутнісні особливості проявів релігійних почуттів,
розкриваються ті чинники, від яких залежить їх функціональність. Прояви
релігійних почуттів корелюються рівнями емпатіїзначущим контекстом дій
людини, індивідуальним та суспільним рівнем відповідальності, які, з одного
боку, можуть сприяти цілісному духовному розвитку людини, а з іншого –
можуть призвести до втрати її самоідентичності. На основі аналітичного,
компаративного, системного методів робиться висновок про те, що релігійні
почуття можуть проявлятися на рівні духовності як певного способу
конструювання особистості; на рівні деструкції, коли людина втрачає
можливість критично відноситися до ідей та дій, ототожнюється з ними –
стає фанатично одержимою; по–третє, в контексті зміни апрезентативних
відношень, коли втрачається їх сакральний статус і вони, попадаючи в інший
контекст, починають виконувати невластиві їм функції.
Ключові слова: прояви божественного, любов, емпатійність, духовність,
відповідальність, релігійний фанатизм.

Сучасність характеризується епохальними змінами в
суспільстві і діяльності людини, які істотно
актуалізували необхідність філософського осмислення
релігійної діяльності, її потенціалу. Сьогодні
дослідження
концептуально–когнітивних
засобів
аналізу релігійної поведінки висувається в коло
основних проблем релігієзнавства, так як неможливо
зрозуміти
тенденції
соціокультурної
динаміки
суспільства без урахування її активного, рефлексивного
характеру. В цьому контексті важливу роль відіграють
релігійні почуття, які конструюють життєвий світ вірян,
їх світоглядні орієнтири та поведінку. До проблеми
функціональності релігійнихпочуттів зверталися такі
дослідники як В. Куценок, Д. Угринович (в контексті
з’ясування сутності релігійних почуттів), Ю. Зенько,
Л. Шеховцова (в контексті осмислення різних видів
релігійних почуттів), А. Назаретян, Г. Старшенбаум,
М. Яхьяєв (при розгляді релігійного фанатизму). Однак
відсутні роботи, в яких подається цілісний аналіз
функціональної ролі релігійних почуттів. Відтак метою
статті є з’ясування особливостейпроявів релігійних
почуттів у релігієзнавчому вимірі, вияснення тих
чинників, від яких залежить їх функціональний
характер, зокрема конструктивні та деструктивні
прояви емоційно–чуттєвого світу релігійної людини.
Загальновідомо,що релігія має певний емоційно–
чуттєвий вияв. Ще німецький філософ М. Шелер
звертав увагу на прояви божественного, з одного боку, в
речах
та
подіях
природного
світу(природне
одкровення), а з іншого –в людській свідомості,
соціальній
та
історичній
реальності(позитивне
одкровення). Отже, божественне оприявлює себе на всіх
рівнях буття, кожний із яких вирізняється певними
особливостями. Оскільки божественне виявляє і
проявляє себе за допомогою особистостей, остільки
воно залежить від його носія. “Чаклун, маг, провидець,
мудрець, пророк, законодавець і суддя, цар і герой,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

священик, спаситель, рятівник, посередник, месія, і
нарешті, найвища для осягнення форма – сутнісна ідея
особистості, яку Бог наділив своєю особистого сутністю
і своїм буттям” [12, с. 377]. Відтакрелігійні почуття
мають ієрархічний, індивідуальний характер та можуть
варіюватися у залежності,по–перше, від того, хто є їх
носієм, по–друге, хто чи що виступає в якості їх
об’єкта.
За М. Шелером, засобом маніфестації священного
виступає релігійний акт [12, c. 378–379]. Він
корелюється з процесом оприявлення, який виступає,
власне, його смисловим корелятом. Даний процес
відбувається лише за наявності настанов як певного
підґрунтя, завдяки якомулюдина стає спроможною
долучитися до царини божественного: “Будь–яке знання
про Бога, – зазначав М. Шелер, – можливе лише через
Бога” [12, с. 529]. Разом із тим, ступінь розкриття Бога
залежить від стадії саморозвитку людини, тобто Бог
розвивається тому, що людина, як особистість, своїм
існуванням стимулює цей поступ,розвиває його в собі.
Цю ідею можна підтвердити різними прикладами з
життя святих. Зокрема, це життя Марії Магдалини, яка,
за євангельськими свідченнями, була одержима “сімома
бісами”. У Біблії зазначається, що до зустрічі з Ісусом
Христом в цю жінку вселився злий дух: “Марія,
Магдалиною звана, що з неї сім демонів вийшло”
(Лк. 8:2). На перший погляд може здатися, що саме ці
демони є причиною невиліковного недугу. Однак, якби
вона не страждала так тяжко і невиліковно, навряд чи б
могла зцілитися. Тому можна констатувати, що вся
система попередніх почуттів Марії Магдалини
підготовила основу для розуміння істинної реальності
Бога, що дозволило їй пережити релігійне навернення й
змінитися як особистості, стати святою. Таким чином,
релігійні почуття не є сталими – вони змінюються, не
втрачаючи при цьому індивідуального характеру. В
цьому контексті доволі показовою є праця
американських дослідників Р. Худа, П. Хіла, Б. Спілки
“Психологія релігії: емпіричний підхід” [11], в
якійавтори, аналізуючи етапи розвитку індивідуальної
релігійної віри Дж. Фаулера, висновують, що вони в
значній мірі корелюються з концепцією когнітивного
розвитку людини Ж. Піаже. Дослідники виявили, що
релігійність постійно зростає упродовж процесу
дорослішання людини. Так, 47% респондентів у віці від
19 до 29 років відзначили, що релігія відіграє важливу
роль у їхньому житті. Відповідно змінюються і релігійні
почуття, відстежується їх зв’язок із проблемою пошуку
сенсу життя [11, c. 175].
Носії
божественного
вирізняються
певною
ієрархічною функціональністю, зокрема, в контексті
відгуку на дію священного. Наприклад, після “зустрічі
зі священним” життя Яковазмінюється. “І злякався він, і
сказав: “Яке страшне оце місце! Це ніщо інше, як дім
Божий, і це брама небесна” (1 Бут. 28:17). І що цікаво,
що саме таке релігійне почуття, як страх, стає тим
чинником, завдяки якому відбувається перебудова його
життя. До речі, до проблеми осмислення релігійного
страху звертався і Г. Сковорода.При цьому він
розмежовував страх Божий і страх людський, звертав
увагу на їх особливості. Страх Божий – це благоговіння,
любов перед Богом, це своєрідний “дух Божий в
людині”, це премудрість, яка надихає людину. “Знання
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Боже, віра, страх і любов до Господа – один ланцюг.
Знання – у вірі, віра – у страсі, страх – у любові, любов
– у виконанні заповідей, а дотримання заповідей – в
любові до ближнього…” [7, с. 180]. Натомість страх
людський є певною реакцією на небезпеку, загрозу.
Отже, лише в тому випадку релігійний страх відкриває
людині
нові
горизонти
духовності,
сприяє
самоконструюваннюособистості, коли він позначений
Божою дією.
Досвід, включаючись у практику вшанування
священного, змінює, перебудовує систему цінностей.
Такий вплив є подією, який, безперечно, залишає в
житті людини спогад про нього.Безумовно, цей досвід
персоніфікований – чи то на рівні окремої особистості,
спільноти або цілого народу, цілої культури. Чим
глибше, чим проникливіше цей досвід, тим більша
значущість того релігійного почуття, яке спричинило
його.До речі, ці ідеї співзвучнірезультатам дослідження,
в яких одним із основних завдань було вияснення
впливурелігійного навернення на людину. Під
часдослідження були виділені чотири кластери, що
відповідають різним змінам смислової сфери, під час
якихвідстежувалася наступна картина: негативні зміни
(2% віруючих); значні позитивні зміни (55% віруючих);
диференційовані зміни – як позитивні, так і негативні
(3% віруючих); незначні позитивні зміни (40%
віруючих) [1, c. 135]. Безперечно, значну роль в процесі
релігійного навернення відіграють релігійні почуття,
зокрема, такий феномен як любов.
Варто зазначити, що в давньогрецькій традиції
поняття “любов” вирізнялося певними смисловими
нюансами: “ерос” – пристрасна закоханість як
прагнення до поєднання, відчуття іншого, “філія” –
задушевна близькість, приязнь, що реалізуються між
людьми внаслідок їх особистого вибору, “агапе” – це
милосердна, жертовна любов до “ближніх”, глибоке,
самодостатнє почуття. В переважній більшості саме в
цьому значенні воно вживається в Євангеліях – для
позначення любові Бога до людини і любові людини до
Бога або інших людей.Але в деяких філософських і
богословських текстах це поняття використовується як
“божественний ерос”. Наприклад, Б. Вишеславцевв
“Етиці перетвореного Ероса” пише: “Гімн любові у ап.
Павла є вираженням гранично сублімованого Ероса: ось
у що перетворюється підсвідома жага життя, повноти і
блаженства! Космос любові виникає з хаосу темних
еротичних поривів. Ерос шлюбної любові допускає
сублімацію “в Христі і в Церкві” і є “великою
таємницею” і таїнством. Більше того, тут знаходиться
центр християнських таємниць, бо всі християнські
символи з Ероса виростають: Отець, Син, Матір, брати,
Наречений, Наречена” [2, c. 47].
Загальновідомо,
що
любов
є
основою
християнського віровчення. “Любов над усе! Любов
довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, не
величається, не надимається, ніколи любов не
перестає!” (1 Кор., 13:4). Любов є тим чинником,
завдяки якому людина живе, стверджується в житті.
Звідси випливає першорядне значення любові як
релігійного почуття, як такої життєдайної і творчої
енергії, сили, яка народжує, підтримує, містить нове
бачення і віру в людину, прокладає шлях до набуття
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нею буттєвого, психологічного, екзистенційного
досвіду.
Прояви релігійних почуттів на міжособистісному
рівні формують інтерсуб’єктивність як умову взаємодії
та передачі почуттєвого досвіду. Інтерсуб’єктивність
постає як корелятивний зв’язок між самоідентифікацією
“Я” та “Іншого”, в якому можна виокремити вчування
(проекцію
переживань
“Я”
в
“Іншого”)
та
“співпереживання” (співчуття іншому, переживання
разом з ним його душевного стану), які формують
емпатію (процес, орієнтований на розуміння та
реагування на внутрішній світ іншої людини,
легітимацію дій та вірувань “Іншого”). Погоджуємося з
думкою О. Краснікова: “…Якщо ми хочемо проникнути
в суть явищ, а не задовольнятися їх зовнішньою
стороною, ми повинні узгодити власний внутрішній світ
відповідно з цими явищами, вчуватися, вжитися в них”
[3,
с. 94–95].
Відтак
релігійні
почуття
на
міжособистісному
рівні
характеризуються
емпатійністю.
Найбільш цілісною в розумінні змісту емпатії
видається позиція М. Обозова [6], відповідно до якої
емпатія, як процес, включає в себе когнітивний
(розуміння психічного стану Іншого без зміни свого
стану), емоційний (розуміння стану Іншого і
співпереживання на основі децентрації), дієвий
(розуміння, співпереживання та підтримка) компоненти.
Тому й зрозуміло, чомуемпатійність релігійних
почуттів виражає міжособистісну ідентифікацію, яка
має не лише мисленнєвий, почуттєвий, праксеологічний
характер, але й формує духовну якість особистості.
Сукупність
критеріїв,
за
допомогою
яких
особистість імплементує свій почуттєвий досвід в
значимий світ, формує певний значущий контекст. У
кожної людини він має індивідуальний характер – на
основі нього формується власне уявлення про себе,
навколишній світ. Значущий контекст, за А. Щюцом,
визначається біографічно детермінованою ситуацією та
системою релевантностей (“релевантний” – доречний,
що відноситься до справи, що має значення в даному
контексті). Біографічно детермінована ситуація,
вирізняючись унікальністю (дана лише цій людині й
нікому іншому), та включаючи весь попередній досвід
людини, має значний евристичний потенціал –
передбачає певні можливості майбутньої практичної чи
теоретичної діяльності.“Система релевантностей, в
свою чергу, визначає елементи, які складуть основу
узагальнюючої типізації, і риси цих елементів, які
стануть
характерно
типовими
або,
навпаки,
унікальними і індивідуальними. Іншими словами, вона
визначає, наскільки далеко нам належить проникнути у
відкритий горизонт типовості” [9]. Виокремлюючи
тематичну, інтерпретативну, мотиваційну форми
релевантності,
А. Шюц
зазначає,
що
вони
функціонують одночасно, але їх розділення введено для
полегшення дослідження сприйняття, розуміння, а
також
накопичення
досвіду.
Отже,
людина,
перебуваючи у біографічно детермінованій ситуації,
робить те, що співпадає з її системою релевантностей,
яка уможливлює відбір із соціуму ті елементи, що
мають сенс для певної мети.
І. Ільїн зазначав: “Людині властиво безліч почуттів;
але серед них є два основних “хороводи”: один,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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позитивний, творчий, керований любов’ю або “серцем”,
інший – негативний, руйнівний, проводир ненависті і
заздрості” [3, c. 104]. Від чого ж залежить варіативність
релігійних почуттів? Погоджуємося з думкою
М. Яхьяєва, що в даному випадку потрібно враховувати
“фундаменальні
ознаки
релігійного
почуття:
домінуючий
об’єкт
релігійних
переживань;
переважаюча модальність релігійних емоційних
переживань; характер або тип їх амбівалентності;
внутрішній психічний зміст емоційного переживання;
спосіб його зовнішнього прояву” [10, с. 146]. Однак
дослідник звертає увагу на ті чинники, які забезпечують
певний
праксеологічний
прояв
поведінки
на
індивідуальному рівні. Але ж діяльність фанатика
часто–густо зачіпає інтереси інших людей, впливає на
них.
Гадаємо, що дещо прояснює ситуацію з розумінням
релігійного фанатизму в плані відносин “Я–Інший”
поняття “локус контролю”, яке було введено в науковий
обіг американським психологом Д. Роттером. “Локус
контролю” –стійка особистісна характеристика, яка
відображає
схильність
людини
приписувати
відповідальність за результати своїх дій зовнішнім
силам і обставинам, або навпаки – власним зусиллям та
здібностям.В ракурсі дослідження нашої проблеми,
саме “божественний” локус стає домінуючим у
світогляді та діях фанатика. В цій ситуації релігійні
почуття
центруються
на
даному
локусі,
підпорядковуючи цілковито всю систему “Я”. Такі
почуття як любов, смирення тощо повністю зміщуються
з особистісного ракурсу “Я концепції” в божественне
підпорядкування, яке детермінує всі інші почуття
релігійної людини введенням в її підсвідомість
механізмів психологічно безперечної установки –
цілковитої “Я” ідентифікації з релігійними ідеями,
символами тощо. В даному випадку релігійне почуття
сприяє репрезентації, з одного боку, як вираженню, а з
іншого – позначенню, ідентифікації. Таким чином,
віруюча людина повністю або частково перекладає
відповідальність за своє життя, свої дії на Бога, на тих,
хто діє від його імені,оскільки це реабілітує її,убезпечує
від негативних проявів буття. Таке зміщення
відповідальності уможливлює певне психологічне
розвантаження, заспокоєння відносно свого життя та
життя й долі близьких. В даному випадку певній
руйнації піддається морально–етичне ядро особистості
–відповідальність, що й призводить до кризи та втрати
ідентичності, неможливості розширити саме свою
відповідальність за породжувані ризики. Людина, якій
властиве почуттявідповідальності, не дозволить
обставинам піддавати руйнації її власну ідентичність.
Загалом, слово “відповідальність” має наступні
взаємопов’язані інтерпретативні зрізи: по–перше, це
особистісний рівень як відповідальність за щось чи
когось (відповідальність не виходить за межі “Я”, її
конструктом є совість) та відповідальність в ракурсі “Я–
ми” (відповідальність людини розгортається в контексті
відповідальності перед іншими людьми, суспільством
загалом, всім сущим); по–друге, це суспільний рівень
“Вони–Я” (оцінка соціумом індивідуального рівня
відповідальності). Саме взаємозв’язок цих рівнів
відповідальності убезпечує людину від втрати
ідентичності, від фанатичних дій.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Зазвичай, членами релігійних фанатичних груп
стають залежні особистості, нездатні брати на себе
відповідальність за своє життя. Їх релігійні почуття
спрямовані на підпорядкування, з одного боку,
впливового лідера, а з іншого – групи. Під час таких
маніпулятивних впливів втрачається самоідентичність
людини. Все, що не вкладається в світосприйняття
фанатика, атим паче провокує сумнів, критику,
піддається
викоріненню.Інтенсифікуючи
релігійні
почуття до максимального напруження і граничних
форм вираження, релігійний фанатизм здатний
проявитися в будь–якій релігії і може бути
використаний як засіб вирішення різних політичних
цілей, психологічних проблем, які обумовлені як
соціальними умовами, так і духовними потребами
релігійної особистості. Релігійні почуття, підсилюючи
релігійну віру, формують особливе світосприйняття
фанатика, в якому відсутня критично–рефлексивна
складова. Релігійний фанатизм дозволяє його носіям в
ряді випадків демонструвати граничні можливості
людської особистості, релігійно мотивує її як на подвиг
самопожертви, так і на злочин в ім’я віри.
До речі, в деякій мірі зв’язок між мотивацією
“альтруїстичного”
самогубства
та
релігійним
світосприйняттям прояснює наступне дослідження [5,
c. 141]. У лабораторії І. Павлова проводився такий
експеримент: голоднійсобаці перед подачею їжі, замість
всім відомих із шкільної лави дзвіночків, наносився
слабкий удар струмом. Собака, звикнувши до такої
послідовності, реагувала на удар струму виділенням
слини і радісним вилянням хвоста. Поступово сила
струму збільшувалася (аж до опікового ступеня)– і
навіть у відповідь на доволі відчутну біль собака не
змінила своєї реакції. Спостерігаючи за цим
експериментом,
видатний
англійський
фізіолог
Ч. Шеррінгтон вигукнув: “Тепер для мене стала
зрозумілою стійкість християнських мучеників!”.
Дійсно, з історії раннього християнства відомі випадки,
колимученик, наслідуючи Христа, його страждання, не
відчував болю. Нестерпні муки лише перетворювалися
на своєрідну насолоду. Така властивість релігійних
почуттів є свідченням їх здатності до зміни,
трансформації, можливості змінювати найнестерпніші
страждання на почуття радості, любові. Нерозуміння
особливостей специфіки сакрального, релігійних
символів, ролі почуттів вірян може мати доволі трагічні
наслідки. Відомо, який шквал супротиву, вибухів
заворушень викликалифільм “Невинність мусульман”
та карикатурипаризького сатиричного журналу “Шарлі
Ебдо́” (Charlie Hebdo), що призвело до масових вбивств
людей. Причому, реакція натерористичний напад,
скоєний на редакцію паризького сатиричного журналу
Charlie Hebdo була неоднозначною: у деяких арабських
країнах обурення викликало не вбивство журналістів, а
те, що, мовляв, ці журналісти образили їхні релігійні
почуття, посміявшись над пророком Мухаммедом. На
наш погляд, дана проблема набагато складніша. В
даному випадку мова йде про новий, функціональний
контекст релігійного символу, коли символічне
значення, відокремлюючись від традиційного символу,
піддається дії принципів зміни апрезентативних
відношень,
зокрема,
принципу
відносної
нерелевантності, принципу змінності апрезентативного
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значення, принципу метафоричного перенесення [8,
с. 472–475]. Новий контекст інкорпорування релігійних
символів змінює й відношення до них – почуття, які
часто, набуваючи симуляційного, псевдорелігійного
характеру,
форматують
певне
світосприйняття.
Зазвичай,цей процес посилюється політичними,
ідеологічними чинниками.
Отже, релігійні почуття оприявлюються в процесі
відношення (так як релігійні почуття є почуттями
когось про когось, або щось), фіксуючи напруженість
антропологічної ситуації, яка має здатність до
акумуляції та зростання.Прояви релігійних почуттів
корелюютьсярівнями емпатії, значущим контекстом дій
людини, феноменом відповідальності, які, з одного
боку, можуть сприяти цілісному духовному розвитку
людини, а з іншого – призвести до втрати її
самоідентичності, оскільки, втрачаючи свій сакральний
статус, вони починають виконувати невластиві їм
функції. Однак проблема функціональних проявів
релігійних почуттів потребує подальшого дослідження
вплані їх зв’язку з релігійною вірою, з різними
релігійними практиками, з їх емоційно–чуттєвою,
волетативною, раціональною складовими.
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Predko D. Ye., postgraduate student of Religious Studies Department of
Philosophical Faculty Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine, Kiev), denyspredko@ukr.net
The manifestations of religious feelings: religious aspect
The article explores the essential features of religious feelings, reveals the
factors that affect their functionality. The manifestations of religious feelings
correlates by the levels of empathy, meaningful context of human action, individual
and social level of responsibility, that on the one hand, can contribute to a holistic
spiritual development of man, on the other – can lead to a loss of identity. Based on
the analytical, comparative, systematic methods author concludes that religious
feelings can manifest itself at the level of spirituality as a particular way of
constructing identity; at the level of destruction when a person loses the ability to
critically relate to the ideas and actions, identifies with them and becomes fanatically
possessed. Thirdly, in the context of changing relations of appresentation when they
lost their sacred status and they moved to a different context, they begin to perform
unusual functions.
Keywords: manifestation of divine love, empathy, spirituality, responsibility,
religious fanaticism.

Предко Д. Е., аспирант кафедры религиоведения философского
факультета, Киевский национальный университет
им. ТарасаШевченко (Украина, Киев), denyspredko@ukr.net
Проявления религиозных чувств: религиоведческий аспект
Исследуются сущностные особенности проявлений религиозных чувств,
раскрываются те факторы, от которых зависит их функциональность.
Проявления религиозных чувств коррелируются уровнями эмпатии, значимым
контекстом действий человека, индивидуальным и общественным уровнем
ответственности, которые, с одной стороны, могут способствовать
целостному духовному развитию человека, а с другой – могут привести к
потере его самоидентичности. На основе аналитического, компаративного,
системного методов делается вывод о том, что религиозные чувства могут
проявляться на уровне духовности как определенного способа конструирования
личности; на уровне деструкции, когда человек теряет возможность
критически относиться к идеям и действиям, отождествляется с ними –
становится фанатично одержимый; в–третьих, в контексте изменения
аппрезентативних отношений, когда теряется их сакральный статус и они,
попадая в другой контекст, начинают выполнять несвойственные им функции.
Ключевые слова: проявления божественного, любовь, эмпатийность,
духовность, ответственность, религиозный фанатизм.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ
РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМАХ И ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ
Автор останавливается на различных подходах к концепции личности,
проанализировав различные взгляды в религиозных учениях. В различных
культурах, по-разному рассматриваются источники активности личности, ее
структура, методы и способы поэтапного восхождения на более новую
ступень познания, очищение и возрождение. Статья посвящена анализу
концепций личности в различных духовных учениях: индийской, китайской
философии, философии суфизма, буддизма, конфуцианства. Выявлены точки
соприкосновения и различия в постижении человеком смысла жизни,
прохождении
им
жизненного
пути,
нравственного
возрождения.
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Самосовершенствование, самопознание и осознание своего места в жизни –
основные вопросы, на которые должен ответить каждый человек.
Ключевые слова: буддизм; даосизм; ислам; йога; мистицизм; нирвана;
самадхи; суфизм.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Проблема
личности
привлекает
ученых
с
незапамятных времен. Многочисленные концепции,
теории, направления и школы, рассматривающие
различные
аспекты
личности,
ее
структуру,
внутреннюю суть, душевный склад, внешнее
окружение, факторы, влияющие на развитие,
формирование и становление личности, ее сознание и
подсознание, мотивы, цели, желания, эмоции и чувства
– таков неполный перечень вопросов, которые являются
предметом пристального внимания не только
философии, но и смежных с ней наук. Следует
отметить, что с момента становления философии как
науки не только не перестает расти интерес к проблеме
личности, но и возникают новые тенденции в развитии
философской мысли в данной сфере, как Запада, так и
Востока.
Начиная
с
древности,
взгляды
отдельных
философов, так же, как и религиозные учения,
претерпевали изменения, некоторые идеи продолжают
развиваться и сегодня, получая новое звучание, другие,
не найдя сторонников, остаются в тени, ожидая своего
часа. Современный научный мир высказывает весьма
оригинальные мысли, концептуальные подходы к
теории личности, которые требуют тщательного
анализа, рассмотрения в контексте той проблемы,
которую исследует ученый.
Исследования последних лет посвящены весьма
интересным
вопросам,
которые
связаны
с
сопоставлением философии Запада и Востока,
созданием оригинальных современных концептуальных
подходов в решении проблемы “человек – общество”.
Следует отметить, что содержащийся в литературе
подход к проблеме человека в западной философии
отличается своеобразием исследуемых вопросов –
эстетических, этических, правовых, методологических,
общих принципов познания и бытия и т.д., чего не
скажешь
об
исследованиях,
посвященных
рассмотрению личности в философии Востока, которая
исследует более узкие, частные проблемы, связанные с
человеком: его образ жизни, возможность оздоровления
организма через введение системы психологического
воздействия на подсознание индивида, принципы
самопознания
и
самосовершенствования,
преобразование его внутреннего мира.
Философия Востока очень часто развивается
одновременно с развитием религии, что иногда создает
трудности в отделении философии от религиозного
сознания, чего не скажешь о западной философии,
которая отличается строгостью методологических
принципов, научных категорий и развивается отдельно
от религии.
Отрадно, что наряду с имеющимися в науке
фундаментальными
трудами
по
философии,
азербайджанскими философами внесен существенный
вклад в исследование данной проблематики, что нашло
свое отражение в их трудах [6-11]. В этих и других
работах дается не только анализ известных науке
восточных и западных концепций личности, но и
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

попытка сопоставить, выявить различие и сходство,
остановиться на малоизученных аспектах философии
Востока: Платон и Фараби; Аристотель, Ибн Сина и
современные учения о самопознании; учение
Сухраверди; сопоставление Ибн Сина с Сухраверди,
Галилеем и Декартом; Кант и Сухраверди; Гегель и Абу
Хафс, Гете и Ахундов и т д.
Нам бы хотелось остановиться на различных
подходах к концепции личности, проанализировав
различные взгляды в религиозных учениях. Заметим,
что
в
различных
культурах,
по-разному
рассматриваются источники активности личности, ее
структура, методы и способы поэтапного восхождения
на более новую ступень познания, очищение и
возрождение.
Если мы остановимся на восточном подходе, то
очевиден факт
покорности, преданности, полного
подчинения человека Аллаху и другим, подобных ему
божествам и силам, неукоснительного выполнения им
обязанностей, которые составляют основу жизненного
пути восточного человека и включает следующее
пункты:
исповедь,
молитва,
пост,
подаяние
(милостыня), совершение паломничества (хадж).
В священных книгах описаны нормы поведения,
принципы, по которым определяются понятие совести,
чести, бесчестия, правил, по которым должен жить
человек, определена мера свободы и зависимости,
любви и ненависти, добро и зло, затронуты вопросы
смерти и бессмертия, счастья и несчастья и др.
Несмотря на то, что под религиозную основу были
подведены нравственно-этические нормы, проблема
человека в исламской религии нашло свое весьма
значимое, весомое место в общей системе философских
учений о личности.
Нельзя не отметить роль суфизма, как наивысшего
достижения исламской культуры, роль которого и по
сей день подчеркивается исследователями в этой
области. Весьма интересным является исследование
Шиммель Аннемари [1], которая является одним из
ведущих в мире специалистов по суфизму.
Прослеживая историю средневекового суфизма, автор
знакомит нас не только с известными исламскими
мистиками и течениями, но и профессионально
рассматривает основные вопросы, связанные с
философией суфизма и суфийской психологией. Читая
произведения поэтов и мыслителей Востока, таких как
аль-Газали, Авиценны, Фирдоуси, Омар Хайяма,
поражаешься тому факту, как лаконично передаются
концептуальные
основы
суфийского
учения,
отражающие в четверостишиях мудрость жизни. По
этому поводу Омар Хайям писал:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно
немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем, что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
*
Общаясь с дураком, не оберёшься срама,
Поэтому совет ты выслушай Хайяма:
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими,
Из рук же дурака не принимай бальзама
[4, с. 28].
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Анализируя взгляды суфиев на природу человека, их
философию жизни, удивляешься тому, насколько их
позиция схожа с психоаналитической теорией, которая
видит здорового человека в необходимости жить
сегодняшним днем, не тревожась о завтрашнем, не
зацикливаясь на прошлом. Жить сегодня, сейчас,
наслаждаться каждым мгновеньем, которое тебе
отведено судьбой, побороть в себе “нафс”, который
создает серьезные препятствия на пути духовного роста
человека! Особенно явное сходство прослеживается
между командующим “нафс” и “ид” в психоанализе,
которому свойственны пороки, такие как зло, жадность,
алчность, эгоизм, самовлюбленность, и т.д.
Возможность человека разоблачить свой “нафс”,
осознать
низость
своих
поступков,
желание
возвыситься и перейти на другой уровень морального
совершенства,
роднит
его
с
“супер-эго”
в
психоаналитической концепции. Наказание, которому
человек подвергает себя, находясь на уровне
разоблачающего “нафс”, очень часто приводит к
развитию у него тщеславия, как результат защитной,
компенсаторной функции, срабатывающей у индивида.
Сила воли, медитации, молитвы, тяжелый труд и
прилагаемые усилия позволяют человеку отойти от
разоблачающего “нафс”а, ставящего человека перед
выбором, осознать необходимость очиститься, стать
лучше, подняться до уровня внушенного “нафса”, или
остаться на низшей ступени развития.
Самопознание
и
самосовершенствование,
достижение душевного равновесия и внутренней
гармонии, нахождение эмоционального равновесия в
собственной жизни и жизни окружающих его людей,
уход от “эго” и от “я”, единение с Богом – таковы
критерии суфия, в отличие от буддийской модели
человека.
В философии буддизма идея личного спасения,
учение
об
основных
истинах,
является
основополагающими
для
осознания
истинного
предназначения человека. Тема страдания, выявление ее
причин, устранение жажды жизни, как основной
причины страдания человека, опора на восьмеричный
путь – таков жизненный сценарий буддиста, который
должен научиться правильно говорить, поступать,
думать, жить, решать, направлять мысли, прилагать
усилия на достижение нирваны – полного покоя и
умиротворения.
Данные идеи перекликаются с концепцией развития
человека, разработанной Э.Фроммом в его работе
““Кризис психоанализа. Дзен-буддизм и психоанализ”
[3] и учением Ошо [5]. Так, в обеих концепциях
прослеживается идея превращения бессознательного в
осознание самого себя. У Э.Фромма достижение
состояния психологического благополучия свойственно
личности, которая “полностью настроена на реальность
вне и внутри себя, которое человек полностью осознает
и полностью понимает” [3, с. 51]. И хотя различий
между дзэн – буддизмом (указывает на путь исцеления
души) и психоанализом (лечит душу) больше, чем
сходства, объединяющим началом между ними является
разработка теоретических основ философии личности,
способствующих ее изменению в практике реальной
жизни (следует также отметить, насколько важна роль
дзэнской медитации, особенно совмещенной с западной

208

терапией и ее связь с гештальт-направлением, которое
утверждает важность процесса осознания для
изменения жизни человека).
Что касается учения Ошо, он стремится достичь
просветления, что связано с очень сложным
механизмом самосознания, ежедневной работой над
собой, изменением своего характера, разумного
использования энергии, которая нам дана природой.
Вершиной любви у Ошо является сострадание, чему
посвящена книга великого мастера, в которой он
говорит о смысле жизни, о любви к себе и близким.
“Сострадание, говорит Ошо, прежде всего, означает,
что вы принимаете недостатки и слабости других людей
и не ожидаете, что они будут вести себя, как боги. Вы
признаете достоинство каждого человека, вы помогаете
людям осознать то, что просветление заложено в
природу каждого человека” [5, с. 3]. Как и в
психоанализе,
в
дзэн-буддизме
прослеживается
необходимость развития активности самого человека,
стремящегося к любви и состраданию, избавление от
страха, воспитание в себе чувства ответственности за
свою жизнь. Изменения, которые происходят с
человеком в психоанализе, связанные с переходом
бессознательного уровня в сознательный, равноценны
достижению сатори в дзен-буддизме.
Достижение единства человека с природой,
проявление его самости, через которую становится
возможным просветление и приближение к богу – суть
йоги, которая предусматривает прохождение восьми
ступеней,
благодаря
которым
происходит
совершенствование человека, его морального и
физического облика, духовного потенциала. В этом
человеку помогают правила (быть добрым, не
совершать зло, говорить правду, не воровать,
аскетическое воздержание и т.д.), которые содержат
общеизвестные истины, соблюдение которых позволяет
человеку соединиться с духом Пуруши. Постижение
своей самости, восхождение на восьмую ступень
самадхи позволяют йогу управлять своими чувствами и
желаниями, быть выше страха смерти, так как самость
бессмертна.
Гуманное отношение к человеку, умение отличать
добро от зла, формирование у себя чувства долга –
таковы нравственные устои конфуцианца, кодекс
совершенного человека, что достигается через
соблюдение им этических правил, выработку таких
качеств как человеколюбие, уважение традиций,
обычаев, соблюдение этикета, почитание старших,
когда человек имеет представление о долге,
обязанностях и ответственности, развивает свой
интеллект, мышление. “Не поступай с другими так, как
ты не хотел бы, чтобы с тобой поступили другие” [2,
с. 24].
В отличие от вышеуказанных учений, основу
даосизма составляет идея бездействия, которая
заключается в обращении ко Вселенной, космическим
законам, развитие качеств человека, приводящих к
свободе и счастью человека, постижение дао,
являющимся первоосновой бытия. Быть свободным от
ритуалов, церемоний, отказ от противоречащих природе
человека поступков, простота и естественность,
обращение к его инстинктам и эмоциям – главные
постулаты жизненного пути даоса. Все эти идеи,
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упомянутые в различных религиозных учениях,
перекликаются и с христианским учением, в котором
любовь к ближнему и к Богу являются главой целью
бытия человека, его стремления делать добро, не лгать,
не красть, молиться, соблюдать пост, и проч.;
уважительное отношение к себе и окружающим,
прохождение семи таинств – все это характеризует путь
христианина к самосовершенствованию.
Следует отметить, что, анализируя основные идеи
религиозных учений, невольно сталкиваешься с
парадоксом – во всех учениях проскальзывает идея
самопознания, саморазвития, постижения своего
внутреннего
я,
движение
высшей
ценности
человеческого бытия.
Все представленные выше религии во главу угла
ставят человека. Индийская философия формируют
образ одинокого человека, вся жизнь которого
сосредоточена
на
внутренних
психологических
проблемах преодоления самого себя. Человек
изолирован от общества, семьи и друзей. Его главная
проблема - он сам, бегство от страданий и достижение
внутренней свободы, в чем проявляется его творческая
активность. Философия суфизма предполагает не
просто познание Абсолюта, “растворение” в Нем, но и
становление Им, что происходит после подлинного
приобщения к Богу, через постижение хагигата
(истины).
В
китайской
философии
человек
рассматривается в основном фаталистически. Свобода
человеку в китайской философии остается неизвестной:
он подчинен в своих деяниях либо Небу, либо условиям
жизни, либо дао.
Каждая из проанализированных нами религий
отражает взгляды целых народов, принципы их жизни,
кодекс нравственного возрождения, пути их духовного
исцеления, достижения благополучия как внутреннего,
так и внешнего. Интерес к личности, как в западных,
так и восточных учениях будет возрастать с каждым
днем, так как жизнь человека находится в динамике и
недооценивать возможности, которые открывает перед
нами
каждое из религиозных учений, было бы
неправильно. Иное дело, что для каждого из нас
является эталоном идеального мировосприятия, к чему
мы стремимся, и что для нас является мерой
просветления, каков наш путь очищения, озарения и
постижения великой тайны нашего подсознания.
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До питання про проблему особистості в різних релігійних
системах і філософських навчаннях
Автор зупиняється на різних підходах до концепції особистості,
проаналізувавши різні погляди в релігійних навчаннях. У різних культурах, порізному розглядаються джерела активності особистості, її структура,
методи і способи поетапного сходження на більш нову ступінь пізнання,
очищення та відродження. Стаття присвячена аналізу концепцій особистості
в різних духовних вченнях: індійської, китайської філософії, філософії суфізму,
буддизму, конфуціанства. Виявлено точки дотику та відмінності в осягненні
людиною сенсу життя, проходження нею життєвого шляху, морального
відродження. Самовдосконалення, самопізнання і усвідомлення свого місця в
житті – основні питання, на які має відповісти кожна людина.
Ключові слова: буддизм; даосизм; іслам; йога; містицизм; нірвана;
самадхи; суфізм.

Rzayev M. H., senior lecturer, Department of History of Azerbaijan and
Social Sciences, Baku Slavic University (Azerbaijan, Baku),
m.rzayev@hotmail.com
The question of the problem of personality in various religious systems
and philosophical doctrine
The author dwells on the various approaches to the concept of the person,
analyzing different views in religious teachings. In different cultures, different sources
are considered active personality, its structure, methods and techniques for a more
gradual ascent of a new level of knowledge, purification and rebirth. This article
analyzes the concept of identity in various psychospiritual exercises such as: in Indian
and Chinese philosophy, in the philosophy of Sufism, Buddhism and Confucianism.
Common grounds and differences in understanding the meaning of life, their passage
way of life, moral revival are given in the article. Self-perfection, self-consciousness
and self awareness of their place in life are the basic questions that every man has to
answer.
Keywords: buddhism; taosizm; islam; yoga; mysticism; nirvana; samadhi;
sufism.
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ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНО–
ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ НАДЛЮДИНИ
НА ЗЛАМІ ДВОХ ЕПОХ – АНТИЧНОСТІ Й ХРИСТИЯНСТВА
Досліджується вироблення системи уявлень про Надлюдину в перехідний
культурно–історичний період від античності до християнства в контексті
монтанізму, гностицизму та христології, яка поставала як філософська
реакція на ці єретичні вчення, закладаючи основи догматичного богослов’я.
Виявлено, що в християнській парадигмі акцентуються такі риси як аскетизм,
фізична й духовна досконалість, мучеництво, святість, здатність до
беззастережної всеохоплюючої любові, богоподібність, посередництво між
богом і людиною, безсмертя.
Ключові слова: надлюдина, гностицизм, монтанізм, аскеза, боголюдина,
святість, мучеництво, духовність, фізична досконалість, релігійно–
філософська парадигма.

“Надлюдина” є поняттям європейської ідеалістичної
традиції, яке пов’язане з розумінням людини, що
духовно і фізично перевершила можливості людської
природи та являє собою якісно інше, вище створіння.
Найдавніші концепції Надлюдини з’явилися в межах
античної міфології та філософії, а основні культурно–
історичні типи сформувалися в контексті кризових
перехідних епох, зокрема на зламі античності та
християнства
й
були
обумовлені
творчою
спрямованістю колективної свідомості на генерування
нових культурних змістів і напруженою концентрацією
внутрішніх сил цілого покоління об’єднаного
спільними культурними цінностями й світобаченням у
прагненні подолати кризові явища.
Об’єктом наукових досліджень, зазвичай, виступає
ніцшеанська концепція та філософські лінії, які йдуть
від неї в обидва боки, проте ще й до сьогодні
лишаються нез’ясованими етапи формування ідеї
Надлюдини в межах греко–християнської культурної
парадигми
як
філософськи
обґрунтованого
світоглядного ідеалу культурно–соціальної свідомості
європейців.
Перед нами стоїть завдання з’ясувати зміст і етапи
становлення християнської парадигми Надлюдини як
системи
релігійно–філософських
уявлень,
яка
сформувалася на зламі двох культурно–історичних епох
античності й християнства.
Досліджуючи історію становлення християнства
французький науковець Е. Ренан вказує на те, що в
Церквах на початку ІІ ст. повсюдно почали складатися
маленькі аристократії, які намагалися відділитися від
юрби та вирізнитися поміж іншими як обранці. Дві
виділялися рідкісною оригінальністю: монтанізм –
аристократією благочестя і гностицизм – аристократією
знання [8, с. 81].
Гностицизм постає і розвивається в І–ІІІ ст. як
релігійно–теософський
рух
пізньої
античності.
Лютеранський теолог А. Гарнак розглядає його як
результат проникнення в Церкву елліністичних доктрин
– “напружену еллінізацію християнства” [1, с. 140].
Центральне місце у вчені гностиків займає людина
як зосередження світового процесу. Один з
найавторитетніших дослідників гностицизму, київський
професор М. Поснов, стверджує, що людину гностики
розглядали як мікрокосм, який складається з духу, душі
й тіла, шо в них у різній мірі віддзеркалилися три
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принципи універсаму – бог, деміург і матерія. У зв’язку
з чим гностики розподіляли людей на три класи:
пневматиків, у яких переважав божественний дух;
психіків, у яких духовне і матеріальне начало були
змішаними; соматиків, у яких панувало матеріальне
начало. Теологічне вчення про походження й останні
цілі людини обумовлювало етичні погляди гностиків:
моральні вимоги і практичні правила щодо поведінки
людей були звернені до психіків, які мали можливість
змінити своє серединне положення, на відміну від
призначених для спасіння пневматиків чи приречених
на довічну смерть соматиків [7, с. 544].
Згідно з Климентом Александрійським, на тексти
якого посилається англійський історик релігій С. Холл у
своєму дослідженні гностицизму, деякі люди несуть на
собі частку вищого духовного світу, яку можна
розбудити премудрістю, і тоді ймовірним стає
сходження, адже обрані, усвідомивши свою духовність,
здатні вирватися з плотського ув’язнення. Обрані
знають хто вони і це є початком нового буття,
позначеного скромністю в їжі й утриманням від
статевого життя, яке веде до звільнення від матеріальної
оболонки і повернення у світ духу [12, с. 61]. У пізнанні
й аскетизмі, що очищують душу, постає, за свідченням
А. Гарнака, довершений гностик як дух, який
володіючи собою живе в Бозі й відмовившись від світу,
готується до вічності. Пізнання є справжнім життям, і
воно залежить від утримання й підкорення основним
Христовим містеріям, у яких відбувається очищення
духу від чуттєвості [1, с. 143–144]. Досліджуючи
історію теології швейцарець Б. Хегглунд доводить, що
спасіння, згідно з вченням гностицизму, відбувається
через вище розуміння, до якого мають доступ гностики,
– містичну мудрість, яка дає знання про Прелому та про
шлях до неї. Для спасіння суттєвою є участь у містеріях,
серед яких найважливішими виявляються хрещення й
причастя [10, с. 24–25].
Суть гностичного пізнання визначає Г. Хлєбніков,
який
розглядає
звільнення
“внутрішньої”,
“пневматичної людини”, з пут світу та повернення до
відвічного царства світла як ціль гностичних
устремлінь, обов’язковою умовою якого є пізнання
людиною надприродності Бога і самої себе [11, с. 54].
Тобто йдеться про усвідомлення гностиком себе як
Надлюдини.
Зміст гностичної концепції Надлюдини розкриває
О. Лосєв, встановивши її зв’язок зі зниженням
християнського персоналізму. У концепції гностиків, як
показує вчений, Христос виступає не земною
Боголюдиною, а відвічною. Гностикам, на думку
О. Лосєва, вистачило сміливості вчити про боголюдську
особистість, але вони не довели створений ними образ
до матеріально–земної й фізично–тілесної сфери, їм
також забракло смирення перед земною боголюдською
суттю Христа, оскільки гностики вважали, що людина
спасеться і без цього, тільки на підставі власних
пізнавальних здібностей, адже вони і так вважали себе
синами Божими, єдинокровними братами Христа, що
можуть порятуватися на шляхах лише одного
людського гносису. Таким чином, зниження абсолютної
особистості спричинило перебільшену оцінку людської
особистості, яка у гностиків вважала себе настільки
могутньою, що вже не потребувала тілесного втілення
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абсолютної особистості, тобто не відчувала потреби у
земній і тілесній Боголюдині Христі [4, с. 250–251].
Носії гносису – пневматики відмежовуються від
решти людства і така етична установка обумовлює
практичну діяльність прихильників гностицизму.
Пневматична мораль, за словами Г. Хлєбнікова,
визначає їх ворожість до світу й презирство до всіх
мирських зв’язків, на підставі чого постають дві форми
поведінки: аскеза або аморальність. Перша мотивована
необхідністю подальшого осквернення занепалим
світом і прагненням звести контакти з ним до мінімум.
Друга пов’язана з тим, що володіння гносисом дає
“право на абсолютну свободу дій” [11, с. 55].
Монтанізм виник як християнський рух у середині ІІ
ст. у Фрігії. Його названо на ім’я Монтана, жреця
Кібели, який після навернення на християнство, видавав
себе за Параклета, стверджуючи, що з його пришестям
Царство Отця і Сина має поступатися місцем Царству
Духа. За словами С. Холла, монтаністи вірили, що
обітований в Євангелія від Івана (Ів. 14:26) Утішитель
явився, щоб дати більш суворі заповіді, ніж дані
Христом, тому вони дотримувалися надзвичайно
суворих правил поведінки, закликаючи до благочестя.
Суворість вимог монтаністів у питаннях дотримання
постів, повторних шлюбів удівців, прощення тяжких
гріхів і т.п. значно перевищувало звичаї інших
християнських
угрупувань;
серед
прибічників
монтанізму було багато героїчних мучеників [12, с. 67].
Ф. Шафф у своїй семитомній “Історії християнської
Церкви” розглядає монтанізм як учення, що об’єднало
всі аскетичні, ригористичні й хіліастичні елементи
давньої Церкви й довело їх до нездорового
перебільшення у сфері моральної практики; саме цим
воно відрізнялося від католицької церкви, яка ставила
високі вимоги лише до священників і прагнула
полегшити релігійний спосіб життя решті віруючих.
Монтаністи жадали “гіпердуховності” і називали себе
“духовними християнами” на відміну від “фізичних чи
плотських християн” [15, с. 286–287]. Близько 207 р. до
монтаністів приєднався Тертулліан і пізні його твори
було написано пів впливом цієї релігійної течії.
Тертулліан не відхиляючись від основних положень
латинського віровчення наполягає на тому, що
християнство перебуває на завершальній стадії свого
органічного розвитку – Одкровення Параклета, релігією
якого є монтанізм – пневматична, духовна церква, яка
відрізняється від плотської католицької церкви, адже
дія Параклета полягає в преображенні духовної
дисципліни та в більш глибокому розумінні Святого
Писання і в устремлінні до найвищої досконалості.
Послідовники Монтана і представники гностичних
сект сходилися не лише в дотриманні в практичному
житті аскетичного ідеалу, а у своєму зверхньому
ставленні до інших прибічників християнства,
вважаючи себе справжніми носіями духовності,
обранцями, а решту віруючих людьми низького роду, не
здатними піднятися до надприродного рівня – людьми
душевними чи соматиками.
Зниження абсолютної особистості, за рахунок якого
гностики будували свою концепцію Надлюдини,
спричинило в християнських колах відповідну щодо
з’ясування онтологічної і метафізичної природи Христа
філософську реакцію. Христологія як частина
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догматичного богослов’я в значній мірі постає і
формується в боротьбі з гностицизмом. Саме з
христологією, яка вивчала природу Христа як
божественну, так і людську, пов’язано становлення ідеї
Надлюдини в ортодоксальному християнстві, яке
почало формуватися у ІІ ст. як реакція на єресі, що
своїм різнодумством розривали християнський рух і
розпорошували його. Вочевидь ідея Христа як
Боголюдини ставала аксіальною – навколо неї були
об’єднані всі християнські рухи і на її підставі була
сформована релігійна філософія, без якої християнство
не стало би першою зі світових релігій.
Гностичні й іудо–християнські єресі, як зазначає
Ф. Шафф, перетворювали Христа або на звичайну
людину, або на звичайну примару, наділену
надлюдською природою, тим самим заперечуючи
стрижневу істину Євангелія про втілення Сина Божого
заради спасіння світу. Однак, якщо Христос не був
Боголюдиною, то він не був і посередником між Богом і
людиною, така концепція відкидає християнство назад
до язичництва [14, с. 379]. Це зауваження є
принциповим для розуміння глибинної відмінності
християнської концепції Надлюдини від передуючого їй
античного культу героїв, де йшлося лише про
заступництво героя перед богами, а не про
посередництво між Богом і людиною, яке для смертної
людини є безпосереднім мостом в екзистенційний вимір
вічності, тобто дає можливість змінити онтологічний
статус.
А. Гарнак вказує на те, що початок церковно–
теологічного розвитку й розробка символу віри
відбуваються в протистоянні гностицизму та на підставі
Нового Заповіту (павлінізму) і християнської філософії
апологетів: Іринея, Тертулліана, Іполита, Кіпріана й
Новатіана [1, с. 193]. Так, Іриней повністю спростовує
одну з гностичний єресей докетизм, стверджуючи, що
Христос має бути людиною, щоб викупити нас від
тління й зробити довершеними, він має вступити у
спілкування з нами й бути вчителем і прикладом для
наслідування. Він став рівним людині, щоб людина
уподібнюючись Сину, набула цінності в очах Отця [15,
с. 374–375]. Христологія Тертулліана формується у
протистоянні до гностиків–докетистів і монархіян.
Перших він звинувачує в тому, що заперечуючи плоть
Христа, вони перетворюють його діяння в плоті,
страждання і смерть у щось позірне. Другим він
заперечую, що Бог Отець не здатен на страждання, Він
вищий за сферу тлінності й змін. Мислитель чітко
розмежовує божественні й людські якості Христа,
пов’язані з двома різними субстанціями, поєднаними в
одній особистості, але не змішувані поміж себе. Таким
чином, Тертулліан закладає підґрунтя для більш
пізнього вчення про дві природи Христа [10, с. 40–41].
У донікейський період принципово важливою була
діяльність
Александрійської
школи,
найперше
Климента та його учня Орігена. Англійський теолог
Р. Селлерс,
вказує
на
два
постулати,
яких
дотримувалися в Александрії вже за часів Климента:
1) саме Бог є людиною; 2) Бог став саме людиною [17,
с. 18]. В епоху Вселенських соборів ці теоретичні
твердження були аксіальним предметом теологічного
дискурсу, аж до появи у 451 р. Халкідонського догмату
“довершений Бог” і “довершена Людини”. Намагаючись
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з’ясувати христологічні питання Климент “перетворює
релігію на релігійну філософію”, ідею Логоса–Христа
він узяв за вищий принцип релігійного пояснення світу.
Таким чином, християнство, згідно з Климентом
Александрійським, є вченням створення, виховання й
завершення людського роду Логосом – досконалим
гностиком, який звертався до двох засобів: Старого
Заповіту і грецької філософії.
На христологію Орігена суттєвий вплив мало
платонівське уявлення про передвічне існування і
гріхопадіння душ до Адама та їх ув’язнення в тілі.
Мислитель вважає, що Логос міг поєднатися з тілом
через посередництво людської душі. Незважаючи на те,
Оріген схильний ідеалізувати людські якості Христа,
представляючи їх як надлюдські, він залишає багато
місця людській природі. Саме цим накреслено шлях
спасіння: подібно до того, як у Христі людська душа
поєднується з Логосом, так і людина отримує благодать
у процесі свого вдосконалювання, адже можливість
довершеності дана людині “від початку через
досконалість образу, абсолютну ж подобу вона має
отримати в кінці сама через діяння” [5, с. 323]. У праці
“Проти Цельса” розглядаючи Христа як “складну
істоту”, яка поєднала в одній особистості дві сутності –
Божеську і людську, Оріген першим уводить у
філософсько–релігійний обіг поняття “Боголюдина”
[6, с. 490].
Як стверджує російський науковець В. Саврей,
александрійці зробили спробу сформулювати вчення
про
довершену
людину:
гностика,
мудреця,
християнина, який досяг обожнення і максимально
можливої повноти знання. Цей ідеал досконалої людини
вони вбачали в реально явленій світу боголюдській
особі Христа. Таким чином, християнські мислителі
сформулювали вчення про Боголюдину, невідоме
античності [9, с. 728, 546].
Отже, донікейська релігійно–філософська думка
підготувала ґрунт для прийняття символу віри.
Нікейський символ віри було прийнято на
І Вселенському соборі 325 р., він становив формулу
що
в
ній
проголошувалася
віросповідання,
божественність
Бога–Сина,
якого
названо
“єдиносущним” Отцю. У 381 р. на ІІ Вселенському
соборі в Константинополі його було розширено, і
формально прийнято на Халкідонському соборі 451 р. У
Нікейсько–Царгородському символі було проведено
грань між іпостасями Трійці, яка не давала їм злитися:
одна, “безначальна” – Отець; друга – “народжена” від
Отця; третя – “яка іде” від Отця. У такому тлумачення
зберігалося біблійське й євангельське старшинство
Отця, а разом із тим і богорівність, божественна
рівність між Отцем, Сином і Духом за єдність їхньої
спільної сутності.
У період між Нікейським і Константинопольським
соборами точилася гостра полеміка, пов’язана з
христологією, яка мала серйозні наслідки для
подальшого формування догматичного богослов’я,
зокрема у полеміці V–VІІ ст. навколо вчення
Аполлінарія Лаодикийського, у ході якої порушувалися
проблеми як богословського, так і антропологічного
характеру, тобто формувалося вчення про природу
людини. У ній приймали участь св. Василій Великий,
св. Григорій
Богослов,
св. Григорій
Ниський,
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св. Епіфаній Кіпрський, Павло Самосатський, Маркелл
Анкірський, Фотін Сірмійський та ін.
Дзеркально протилежно до поняття Боголюдини–
Христа вже в ранньому християнстві в Іполліта,
Августина, Теодорита Кірського, Григорія Великого та
інших богословів складається концепція Людинобога–
Антихриста, антропологічною визначальною рисою
цього типу Надлюдини є надприродна інтенція до
влади.
Розуміння специфіки антропологічного типу
Боголюдини, сформульованого у християнській
концепції, дає Орігенове тлумачення євангельського
образу Христа. Згідно з Орігеном, божественна і
людська природа в Ісусі Христі як Сині Божому і Сині
людському поєдналася в єдине ціле через шлюбну
любов. Саме “досконалість любові” робить це
поєднання нерозривним і виявляється головною
ознакою Христа, яка обумовлює всі його доброчесні
діяння, описані апостолами в Євангеліях [5, с. 184].
Закидаючи Орігену схильність ідеалізувати людські
якості Христа, Ф. Шафф, узявши в досліджені
“Апостольське християнство” до розгляду історію “Ісус
і самарянка” (Ів. 4:4–30), у якій, на його думку,
розкрилася істинна людська природа Ісуса, сам виділяє
такі його риси як надлюдське знання і надлюдська
гідність [14, с. 474]. Вочевидь усі людські якості
Христа, доведено в його особистості до межі
досконалості, головною виявляється любов, якою
обумовлено нерозривний зв’язок божественної і
людської
сутностей.
Боголюдина
Христос
є
багатовимірною особистістю, яка з’являється, на думку
сучасного українського релігієзнавця І. Козловського, у
кризові епохи в процесі зміни ціннісних орієнтирів і
духовних пошуків, і ознакою його багатомірності є
любов, виявлена як толерантність у Проповіді на горі
(Мат. 5–7) [3, с. 10–11]. Любов до ближнього і до
ворога, яку проповідує Христос як досконалість
людську і досконалість Божу (Мат. 5:43–48),
реалізується в його свідомості через кореляційний
зв’язок особистостей, що мають різну субстанціальну
природу, така потреба в боголюдському об’єднанні,
заснованому на любові, що поширюється і на “ворогів
своїх”, стає головною духовною інтенцію християнської
культури. Здатність до всеохоплюючої любові, любові
беззастережної, виявляється одним з головних
критеріїв, який попри божественне походження Христа,
робить його Надлюдиною.
Така увага до досконалої любові як синтезуючого
чинника цілісного образу Боголюдини, пов’язана із
загальною спрямованістю етики Орігена – філософа,
який висунув найтолерантнішу в історії християнської
думки концепцію Пекла, адже Оріген і ще св. Григорій
заперечували вічне пекло і визнавали навіть спасіння
диявола. О. Цуркан визначає етичну систему Орігена як
“оптимістичну духовність” [13, с. 89] і розглядає її як
спробу захистити християнство від песимістичної
концепції гностицизму. При тому що Оріген, на
противагу гностикам відстоює свободу волі, він вважає,
що людина має звільнитися від хвилювань, пов’язаних з
плоттю і, таким чином, закладає в підґрунтя Церкви
аскетичне вчення, яке мало вплив на появу інституту
чернецтва. Оріген також розвиває ідею мучеництва як
свідоцтва даного Христу у фізичному й моральному
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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стражданні та смерті. Орігенову концепцію мученика
сформулював О. Цуркан: “Мученик – християнин, який
лишається вірним за всіх обставин тому зобов’язанню,
яке він узяв на себе при хрещенні, його жертва
представляє собою дію благодаті, отриманої в
благодіяннях: мученик пропонує себе самого Богові, як
священик пропонує Богу все, що він на землі має:
щастя, родину, земне життя, себе самого. Це борець,
атлет; він на арені бореться з диявольськими силами, які
прагнуть відняти в нього сили при його поразці: він
оточений земними глядачами, але найперше небесними,
які очікують його тріумфу, що зробить його
переможцем над володарями і демонічними силами”
[13, с. 89]. Ця концепція пов’язана з надприродними
рисами героя класичної міфології, таким чином у ній
знаходить своє продовження антична ідея Надлюдини.
Французький медієвіст Ж. Гофф, відзначає
прагнення до героїзму в середньовічних кліриків і
монахів, яке виявлялося в крайніх формах аскетизму, а
також у святих, які продовжили справу мучеників
перших віків християнства і виступали своєрідними
“атлетами Христа”, адже їх подвиги носили суто
фізичний
характер.
Учений
підкреслює,
що
середньовічних святих було наділено не лише
духовними дарами, а й мужністю, здатністю до
взаємодопомоги, честю, впевненістю, радістю, а також
усіма тілесними дарами – красою, спритністю,
свободою рухів, силою, здоров’ям і довголіттям. Так,
св. Тома Аквінський, за свідченнями очевидців
привертав народну увагу не стільки своєю святістю, а
надзвичайною фізичною красою і здоров’ям [1, с. 316,
318]. Так само в розповідях сучасників св. Бернара,
поряд із захопленням надприродними дивами святого
звучить захоплення його фізичною витривалістю,
близьке оточення Бернара свідчить, “що його сили були
надприродними” [16, с. 217]. Таким чином, на
концепцію християнського мученика, і християнського
святого накладаються риси фізичної досконалості
античного героя–Надлюдини.
Мучеництво, добровільні бідність і безшлюб’я в
поєднанні з активно виявленими християнськими
доброчесностями виступали свідченням того, що
людина перебуває на рівні більш високої досконалості,
ніж решта віруючих.
У християнстві, як і в елліністичній філософії,
аскетизм був пов’язаний з ідеєю Надлюдини. Але якщо
в елліністичних мислителів аскеза виступала засобом
досягнення атараксії й внутрішньої свободи, то
аскетичні й чернечі тенденції спиралися хоча і на
загострене, проте нездорове розуміння гріховності плоті
й тлінності світу. Ф. Шафф розглядає християнський
аскетизм як амбіціозне егоїстичне прагнення досягнути
надзвичайної святості, яке зводилося до бажання
убезпечити себе від спокуси й відмежуватися від світу,
замість того, щоб активно перетворювати світ на
Царство Боже. “Аскети хотіли тут, на землі, упередити
життя ангелів на небі” [15, с. 268]. Дослідник виділяє
два типи аскетизму: 1) єретичний, пов’язаний з
гностичним поглядом на гріховність тіла, відтак
прагненням його умертвляти; 2) ортодоксальний, який
підмінював метафізичний дуалізм духу і матерії
етичним конфліктом духу і плоті, відтак завдання
аскетичного життя вбачав не в умертвінні тіла, а в
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досконалому контролі над ним і його освяченні. Однак
на практиці аскетизм виходив за рамки ортодоксального
вчення й приймав єретичну форму попри неприйняття
гностицизму. При цьому вже в донікейський період від
початку створення інститутів аскези й чернецтва їх
представники зазіхали на роль моральної знаті й
духовної аристократії, яка стоїть значно вище від усіх
віруючих, тобто висували амбіції Надлюдини.
Таким чином, у перехідний культурно–історичний
період від античності до християнства в контексті
монтанізму й гностицизму та христології, яка
формувалася як філософська реакція на ці єретичні
вчення, закладаючи основи догматичного богослов’я,
складається
релігійно–філософська
парадигма
Надлюдини як Боголюдини, в якій акцентуються такі
риси як аскетизм, фізична й духовна досконалість,
мучеництво, святість, здатність до беззастережної
всеохоплюючої
любові,
богоподібність.
У
християнській парадигмі головною антропологічною
ознакою Боголюдини виступає безсмертя – нетлінність,
яка подолала спотворену гріхом природу людини і
повернула їй нетлінність, завдяки надпотужній інтенції
любові й жертовності. Уже в ранньому християнстві
сформувалися по суті дві різні концепції Надлюдини,
одна пов’язана з поняттям “Боголюдина” інша – з
поняттям “людинобожия”. Перша склалася у зв’язку з
образом Христа, як синтезованої любов’ю двох
досконалих сутностей – досконалої природи людини і
досконалої природи Бога. Друга має зв’язок з
аристократичними інтенціями до аскези й гносису. З
людинобожиєм пов’язана й ідея антихриста як
людинобога з надмірним потягом до влади.
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Formation of the Christian religious and philosophical paradigm
Superman at the turn of two epochs – Antiquity and Christianity
We study the creation of a system of ideas about Superman in the transition of
cultural and historical period from antiquity to Christianity in the context of
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Montanism, Gnosticism and Christology, which was formed as a philosophical
reaction to these heresies, laying the foundations of dogmatic theology. Revealed that
in the Christian paradigm accentuated traits such as asceticism, physical and
spiritual perfection, martyrdom, holiness, unconditional and comprehensive ability to
love, likeness, mediation between God and man, immortality.
Keywords: superman, Gnosticism, Montanism, asceticism, the God–man,
holiness, martyrdom, spirituality, physical perfection, religious and philosophical
paradigm.
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Формирование христианской религиозно–философской
парадигмы Сверхчеловека на рубеже двух эпох – античности и
христианства
Исследуется создание системы представлений о Сверхчеловеке в
переходной культурно–исторический период от античности к христианству в
контексте монтанизма, гностицизма и христологии, которая формировалась
как философская реакция на эти ереси, закладывая основы догматического
богословия. Выявлено, что в христианской парадигме акцентируются такие
черты как аскетизм, физическое и духовное совершенство, мученичество,
святость, способность безусловной и всеохватывающей любви, богоподобие,
посредничество между Богом и человеком, бессмертие.
Ключевые слова: сверхчеловек, гностицизм, монтанизм, аскеза,
богочеловек, святость, мученичество, духовность, физическое совершенство,
религиозно–философская парадигма.
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ВИЯВИ “РУССКОГО МИРА”
У ДРУКОВАНИХ МЕДІА УПЦ МП
Аналізується інкорпорація ідеологем “русского мира” в просторі
українських православних медіа (2000–2013 рр.).
Мета статті: дослідити вияви “русского мира” у провідних друкованих
ЗМІ УПЦ МП, а також простежити взаємозв’язок і взаємозалежність між
тематикою друкованих медіа УПЦ МП та впровадженням ідеології “русского
мира” в суспільно–політичний простір України.
Елементами “русского мира” є цивілізаційний, історичний, мовний,
культурологічний, суспільно–політичний виміри. Шпальти церковної преси
здебільшого використовуються з пропагандистською метою, щоби нав’язати
українським віруючим російську парадигму світобачення. Ця система вірувань
включає в себе такі постулати: Східна високоморальна цивілізація і її осердя –
православна церква – протистоїть бездуховному Заходу, суспільно–політичні
та міжконфесійні процеси в Україні детерміновані змовою глобалістів та РКЦ
(на українських теренах виразником її інтересів і виконавцем її завдання
головно є УГКЦ) проти колишніх країн СРСР, для яких єдиний шанс на
порятунок – це плекання своєї ідентичності й утворення нового союзу, в основі
якого буде православна культурна ідентичність.
Ключові слова: друковані медіа, УПЦ МП, РПЦ, “русский мир”.

Войовнича агресія Росії на Сході України, а також
помітна присутність в ідеологічній площині так званої
“Новоросії”
православно–імперських
імперативів,
підштовхує дослідників до аналізу і місця в цьому
процесі друкованих медіа УПЦ МП. Актуальність теми
зумовлена сучасною суспільно–політичною ситуацією в
Україні та необхідністю виокремлення в ній релігійного
чинника.
Мета статті: дослідити вияви “русского мира”у
провідних друкованих ЗМІ УПЦ МП, а також
простежити взаємозв’язок і взаємозалежність між
тематикою
друкованих
медіа
УПЦ
МП
та
впровадженням ідеології “русского мира”в суспільно–
політичний простір України.
Провідні українські релігієзнавці тривалий час
констатували і застерігали, що існування в Україні
православної церкви, яка юрисдикційно підпорядкована
зарубіжному центру,– це загроза національній безпеці
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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України. На жаль, ці слова залишились не почутими
владними
інституціями,
що
покликані
дбати
протериторіальну цілісність нашої держави та її
безпеку. У гібридній війні, яка нині триває на території
України, надзвичайно важливою є інформаційна
складова. Відтак ми проаналізуємо провідні друковані
медіа УПЦ МП, які за часом виходу їх у світ були до
початку воєнного конфлікту, виявимо присутність у них
ідеологем “русского мира”і покажемо напрями їх
інкорпораціїу свідомість віруючих УПЦ МП.
Історична невід’ємність російської влади та РПЦ є
очевидним фактом. На початку третього тисячоліття
владно–церковною верхівкою Російської Федерації був
створений проект “русский мир”, який патріарх
Кірілпроголосив як головне завдання РПЦ. 3 листопада
2009 в Фундаментальній бібліотеці МДУ ім. М.В.
Ломоносова відбулося відкриття III Асамблеї Русского
мира. В урочистій церемонії взяв участь, зокрема,
патріарх Кіріл, який представив у своєму програмному
виступі церковне бачення “русского мира”та шляхи
його зміцнення і розвитку.
Відтак,
у
“презентації”
церковної
версії
геополітичного проекту очільник РПЦ зазначив, що
“ядром русского мира сьогодні є Росія, Україна,
Білорусія… – це і є Свята Русь. … РПЦ виконує
пастирську місію серед народів, які приймають
російську духовну і культурну традицію як основу своєї
національної ідентичності, або ж, принаймні, як її
суттєву частину”. Кіріл, фальсифікуючи історію на
свою користь, наголошує, що в країн т.зв. історичної
Русі є вагомі підстави для розвитку інтеграційних
процесів, адже вони нібито належать до одного
цивілізаційного простору, в рамках якого накопичені
цінності, знання і досвід, які допомагали трьом народам
завжди посідати гідне місце в людській сім’ї. Визначити
цивілізаційний простір “русского мира”можна не за
політичними кордонами та спільними політичними
інститутами. В основі “русского мира”лежить
православна віра, яку, як стверджує патріарх, було
спільно набуто “в Київській купелі хрещення”. Другою
опорою “русского мира”є російська культура і мова, а
третім підґрунтям – спільна історична пам’ять і спільні
погляди на суспільний розвиток. Розвиваючи цю думку,
Кіріл стверджує, що “в результаті спільної творчості
народів Русі і тих, хто складав з нами єдине ціле
протягом віків, виник спосіб спільного співжиття, який
у всьому світі асоціюється з російською традицією. В
нашому
народі
існує
сильне
усвідомлення
безперервності і успадкованості російської державної і
суспільної традиції. … Наші предки разом будували і
розвивали Русь, обороняли її від іноземних
загарбників”[4].
Таке розлоге цитування патріарха Кіріла покликане
підтвердити тезу про те, що презентована ним релігійна
концепція, за своєю суттю є виключно геополітичною,
адже основними вимірами є “геополітика, економіка та
безперечно
історія
в
трансформованому
“московському” варіанті” [7, с. 82]. Прикметно, що у
виступі, а також у суміжних висловлюваннях патріарха
Кіріла щодо “русского мира”, відсутнє посилання на
Святе Письмо і навіть згадки про Ісуса Христа, що
зрозуміло, адже презентується не церковна програма в
рамках християнської парадигми, а модернізована
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

панслов’янська ідея для України та Білорусі.
Заручившись підтримкою проросійського режиму
Януковича, патріарх Кіріл під час своїх відвідин
України
з
“пастирською
метою”
послідовно
артикулював головні ідеї геополітичного “русского
мира”, який протиставлявся європейській цивілізації та
її цінностям, до єдності з якими прагне український
народ. На цю ідею активно працювали і працюють
засоби масової інформації УПЦ МП, зокрема друковані,
а також ЗМІ біляцерковних православних структур
“СоюзПравославних
братств
України”,
“ПравославнебратствоОлександраНевського” та ін.
Для аналізу друкованих ЗМІ УПЦ МП нами було
обрано найпопулярніші в середовищі прихожан, а
також
такі,
що
мають
найбільші
наклади,
видання:“Фома в Украине”, “Отрок.ua”, “Спасите наши
души!”, “Фамилия”, “Інформаційний вісник УПЦ”та
ін.Водночас розгляд заявленої теми обмежимо
хронологічно 2000–2013 рр. і будемо здійснювати в
розрізі
основних
маркерів
“русского
мира”:
цивілізаційний, історичний, мовний, культурологічний,
суспільно–політичний.
Мовний вимір “русского мира”. Більшість
друкованих видань УПЦ МП російськомовні. Так,
згідно з переліком ЗМІ, рекомендованих Синодальним
інформаційно–просвітницьким відділом УПЦ МП[9],
російською мовою виходять такі видання: “Труды
КДА”, “Академический летописец”, “Фома в Украине”,
“Православие и медицина”, “Самарянка”, “Фамилия”,
“Живой родник”, “Шишкин лес”, “Капельки”, “Спасите
наши души!”, “Начало”, “Серебрянный звоночек”,
“Православный
взгляд”,
“Седмица”,
“Мгарский
колокол”, “Родительский комитет”, “День ангела”
тощо.Чимало видань мають і російську, і українську
версії, як, скажімо, “Отрок.ua”,а деякі є двомовними з
переважанням російської, приміром, “Інформаційний
вісник УПЦ”, “Церковна Православна газета” тощо.
Відтак можна стверджувати про домінування російської
мови на шпальтах церковних друкованих ЗМІ, що
цілком відповідає ідеологемі “русского мира”про те, що
“російська мова стала плодом спільних зусиль людей
різних національностей. Вона виникла як засіб
спілкування між різними народами. Тому необхідно
докладати зусиль зі збереження та поширення цього
спільного надбання”[4].
Оскільки мова, головне знаряддя соціалізації
особистості, то використання російськомовності або ж
двомовності в друкованих виданнях УПЦ МП,
очевидно, покликане (не стільки поодинокими газетами
й журналами, а в сумі видань) зруйнувати не тільки
українське мовне середовище, але й підривати
генетичний код нації (мову), який поєднує минуле з
сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття нації
у вічності.
Цивілізаційний вимір “русского мира”. Вивчаючи
матеріали друкованих ЗМІ УПЦ МП, відразу помітно,
що наскрізною є тема протиставлення Західної
цивілізації та “русского мира”. У статтях у церковній
православній пресі Захід постає як такий, що морально
деградував, духовно мертвий; цій цивілізації властиві
різного роду духовно–моральні збочення, що, на думку
ідеологів модернізованого панславізму, не гарантують
людині спасіння. Водночас, Москва, Третій Рим,
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забезпечує збереження таких цивілізаційних установок,
які характеризуються як спасительні. Так, у
великодньому збірнику УПЦ МП “Воскрєсєнія день,
просвєтімсялюдіє!” написано: “Від Заходу не буде
спасіння. Богдан Хмельницький– у Києві пам’ятник, –
куди він булавою вказує? На Москву, на Схід, на Третій
Рим, а четвертому не бувати, там спасіння наше”[3,
с.19].
У статті Петра Симоненка“Хрестовий похід проти
України” стверджується, що православ’я (у єдності з
РПЦ) – це історія нашого народу, наша мораль; УПЦ –
це символ єдності України (сумнівне твердження, адже,
за дослідженнями Центру Разумкова,Україна –
поліконфесійна країна, в якій наявне переважання
православ’я (51% від загальної релігійно межі, а УПЦ
МП, відповідно, 67% від загального масиву
православних організацій[10, с.36]); перед викликом
глобалізації вистояти може тільки православна церква
(звісно, УПЦ МП в єдності з РПЦ), адже вона
витворила
свою
духовність,
яка
протистоїть
“загальнолюдським
цінностям”
Заходу,
що
є
католицькими та протестантськими. Відтак західна
цивілізація змальовується як загарбницька, тотожна
нехристиянській культурі, аморальній бездуховності,
зате православний Схід – охоронець одвічних
християнських цінностей, які єдині можуть в
релігійному сенсі спасти від апостазії в ХХІ ст.
[12,с.46].
Пишучи про США та Європу в період після ІІ
Світової війни, аморальність (одностатеві шлюби,
продукція
Голлівуду
тощо),
секуляризоване
суспільство, в якому панує культ споживацтва, в
православних газетах і журналах домінує думка, що
західна цивілізація, побудована на християнських
підвалинах (католицьких та протестантських), є
віровідступницею, позбавленою спасительної благодаті
(скажімо, журнал “Спаситенаши души!” надміру
експлуатує цю ідеологему). Натомість православний
Схід ідеалізується як форпост правдивої віри, як
моральний дороговказ для світу, що гине, а також як
захисник, який може використовувати не лишень
духовну, але й військову силу. Зокрема, в газеті “Мир” в
статті “Русский щит” йдеться про те, що російські (в
які, зрозуміло, включені українські та білоруські землі)
землі впродовж віків захищали російські богатирі та
князі,
а
сьогодні
від
впливу
та
зазіхань
цивілізаціїЗаходу “нас оберігає ядерний (!!!) щит
Вітчизни”[11, с. 5].
Опрацьовуючи
тему
європейської
інтеграції
України, “Вісник прес–служби УПЦ” подає текст
виступу народного депутата К.Самойлик “Європейська
інтеграція і прозелітизм”. Авторка зупиняється на
результатах візиту папи Римського в Україну 2001 р. і
характеризує його як такий, що сприяв поглибленню
міжконфесійних проблем. Депутатка у своєму виступі
використовує
традиційні
для
православної
полемікиштампи, скажімо, “колиска Православ’я –
Київ”, “схизматики”, “католицизм – посіпака фашизму,
що організовував есесівські дивізії” тощо і наголошує,
що нібито: “Організатори візиту провели багатомісячну
прозелітично–пропагандистську кампанію, доводячи,
що католицизм і “європейський вибір”– поняття
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тотожні. А Православ’я…було оголошено головним
ворогом “спільно європейського дому”[8, с.52–53].
Чимало є автобіографічних розповідей про
європейців чи американців, які в своїх релігійних
пошуках, спричинених, на їхню думку, бездуховними
католицизмом та протестантизмом, а також секулярним
західним суспільством. Такі матеріали об’єднують
спільні сюжетні лінії: бездуховна західна цивілізація,
якій немає релігійного спасіння, вивчення російської
мови та культури, читання російських релігійних
філософів, відвідання православного храму і, як
наслідок, навернення в православ’я. Так, у статті “Уся
повнота радості: як французький дипломат став
православним дияконом” диякон АлександрБрюне
розповідає: “Я зрозумів: Православна церква веде до
Бога, і це найбільш певний шлях спасіння. … Франція –
світська
держава,
яка
довго
і
наполегливо
впроваджувала світськість, причому до такої міри, що
віруючим це здається формою повного виключення
релігії з життя суспільства і вміщення її в вузькі рамки
приватного життя”[2, с.18].
Історичний вимір “русского мира”. На шпальтах
православних друкованих ЗМІ історія України
подається як історія російського народу. Зокрема, у
статті “День рождение народа” (журнал “Фома в
Украине”, №4, 2012) йдеться про свято Хрещення Русі,
яке і в Росії, і в Україні є державним: “Православ’я
стало для наших предків народотворчим та
державотворчим чинником. 28 липня – це день
народження нашого народу”[6,с.20];“28 липня, в день
пам’яті рівноапостольного князя Володимира, в колисці
російського православ’я…” (стаття “День крещения
Руси”, журнал “Спасите наши души!”, №8, 2012 р.).
Такого змісту цитати можна продовжувати до
безкінечності.
Значний масив матеріалів присвячено темі т.зв.
розколу, відтак розкольницької церкви УПЦ КП,
“канонічності і благодатності” УПЦ МП. Так, у
офіційному виданні УПЦ МП “Віснику прес–служби
УПЦ” навіть є окрема рубрика “Розколи, єресі, секти”,
де регулярно публікуються новиннєві матеріали,
інтерв’ю, репортажі, присвячені “відлученому від
церкви Денисенку”, “лжепатріарху Денисенку”,
“анафемятам Філарета”, “жовторотому духовному чаду
Євстратію“Зорі” тощо.
католицькому і
У
рамках протиставлення
протестантському Заходу, автори досить часто
публікують матеріали, присвячені т.зв. католицькій
експансіїУкраїни. Знаковим у цьому ракурсі був візит
до України Папи Римського Івана Павла ІІ влітку 2001
р. та його інтерпретація православними журналістами.
Зокрема, Василь Анісімов у статті “І все ж, що це було?
(до підсумків папського візиту в Україну)” визначив
мету візиту понтифіка як політичну, місіонерську та
прозелітичну. У матеріалі використано чимало штампів
стосовно католицизму: “простягни уніату палець, він і
руку відкусить”, “для українського народу зустріч із
католицькою релігійною традицією мало нагадувала
розквіт”, “всюди, де з’являлися уніати, лишалися лише
кров та попіл”, “укріплення уніато–розкольницького
антиправославного фронту” тощо [1,с.38–42].
Героїзація подвигу СРСР у Другій світовій війні – це
окрема сторінка православних друкованих ЗМІ.
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Причому ця тема подається в ракурсі перемоги
православного світобачення і віри над Заходом.
Частими є публікації, в яких у розповідях про війну
навіть відсутні згадки про Бога, християнські цінності.
У підтексті проглядається ідеологема, що, мовляв, ми
перемогли в тій війні завдяки спільним зусиллям, бо
перебували в СРСР, а радянська людина володіла
моральними орієнтирами, в основі яких православні
імперативи. Відтак той історичний досвід певним чином
протиставляється новітній історії незалежної України.
Зокрема, у журналі “Фома в Украине” (№2, 2012) ціла
рубрика присвячена актуальній і потрібній темі Дня
Перемоги “Діти і внуки Перемоги: чому ми можемо
навчитися у ветеранів?”. На питання бліц–інтерв’ю на
тему “День Перемоги: де і як ви його зустріли?”
відповідали ветерани з Риги, Мінська, Санкт–
Петербурга,
Бреста
і
Києва,
відтак
подана
представницька картина переважала не в бік
українських ветеранів і змістовно, на рівні відповідей,
підкреслювала ідеологему про “єдиний і неподільний
народ” на пострадянських теренах[5,с.28–29].Разом з
тим, ставлення до діяльності в часи Другої світової
війни ОУН–УПА і її вояків–ветеранів різко негативне,
вони охарактеризовані як “фашистські посіпаки”, відтак
УГКЦ і УПЦКП, які здійснюють панахиди за вояками
ОУН–УПА, також отримують у публікаціях такі ж
характеристики. Зрозуміло, що такого характеру
публікації та вжиті в них штампи не сприяють
примиренню ветеранів і міжконфесійному миру в
Україні.
Надзвичайно багато газетних та журнальних шпальт
присвячено розповідям про кліриків православної
церкви,
канонізованим
святим
РПЦ:
святий
преподобний
Ілля
Муромець,
святий
Іоанн
Шанхайський, святий ВасилійБлажений, Христа ради
юродивий, Московський, преподобний Амфілохій,
блаженна Ксенія Петербурзька та ін. – це далеко
неповний перелік імен, яким присвячені публікації на
сторінках дніпропетровського журналу “Спаситенаши
души!”.
Культурологічний вимір “русского мира”.Листаючи
сторінки газет і журналів, зокрема “Спасите наши
души!”, “Фома в Украине”, “Отрок.ua”, “Мир” та ін.,
перше, що впадає в очі пересічній людині, це художнє
наповнення: фото, картини. Слід наголосити, що
картини, які ілюструють матеріали газет і журналів,
найчастіше є авторства російських художників ХІХ ст.,
відтак очевидною є певна маніпуляція образним
супроводом, що підсвідомо екстраполює читача в т.зв.
“золотий вік” православної віри, коли, нібито, в повноті
панували православні сімейні цінності, чесноти
справедливості, милосердя, любові тощо.
У культурологічному ключі екстраполяції ідей
“русского мира”особливо наочним є повноколірний і
надзвичайно якісний поліграфічно журнал “Фома в
Украине”. Що зі сторінок видання є “нашою
православною культурою”?
Кіно, переважно радянське, яке звеличувало
високоморальну радянську людину, хоча і сучасне
російське. Так, наведемо лише деякі приклади: інтерв’ю
з російськими акторами Олексієм Баталовим“Віра
радянського артиста” (№2, 2012), Дмитром Пєвцовим
(№8, 2013), Євгенієм Мироновим “Сповідь –
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приниження гордості” (№4, 2012), Єгором Пазенко“Від
бандита до священика” (№2, 2013), Борисом
Корчевником“Школа анти–егоїзму” (№6, 2012); стаття
про Сергія Бодрова“Що приховав від нас старший
брат?” (№6, 2012).
Музика, здебільшого російський рок: серія інтерв’ю
в №1 за 2012 рік під заголовком “Що думають зірки про
Небо”, в якому взяли участь ВячеславБутусов, Олег
Карамазов; Олексій Бєлов“Від “Парка Горького” до
острова Заліт” (№1, 2013), “Бурановскиебабушки”:
Євробачення як шлях до храму” (№3, 2012), “Остров
Ольги Кормухіной” (№4, 2013).
Література, російська та зарубіжна (це, радше
зроблено для того, щоб “достукатися” до сучасного
читача через популярні в молодіжному середовищі
твори): “Обломов: смерть на дивані” (№3, 2012),
“Герцен. Як віра в соціалізм замінила собою релігію”
(№2, 2012), “Михайло Прішвин: жива людина” (№2,
2013), “Євангельські алюзії братів Стругацьких” (№1,
2012), “Восьмий день Рея Бредбері” (№4, 2012), тема
номера №1 за 2013 р. присвячена письменнику
Толкієну“Хоббіт”.
Таким чином, практично цілковита заангажованість
на російську культуру, в її кінематографічному,
музичному та літературному виявах, засвідчує
тенденцію до експансії в інформаційному просторі
друкованих ЗМІ УПЦ МП в свідомість українських
прихожан цієї православної церкви, а також
невоцерковлених. Відтак, очевидною є також
представлення російської культури (як високодуховної і
православної в суті, відтак –цінніснотворчої) як
спільного культурного простору для “трьох братніх
народів”.
Суспільно–політичний вимір “русского мира”. У
газетах і журналах УПЦ МП простежується
заангажованість на підтримку певних політичних сил,
які в своїй діяльності екстраполюють проросійську
політику. Новиннєві матеріали часто розповідають про
зустрічі депутатів Партії регіонів, КПУ, СПУ з
кліриками УПЦ МП, про участь вищих посадових осіб
держави в церковних святах, про відвідини політиків із
паломницько–передвиборною метою до храмів та
монастирів. Практично кожен із номерів журналів УПЦ
МП містить або інтерв’ю проросійського політика, або
розповідь про його благі діяння на користь церкви, або
статті піарслужб виборчих штабів напередодні виборів
про православний аспект життя політика.
У цьому аспекті надзвичайно показовими є
публікації у офіційному віснику УПЦ МП “Вісник
прес–служби УПЦ” безлічі статей про “православні
пріоритети” відомих проросійських політиків Віктора
Януковича (приміром, публікація “Духовні пріоритети
Віктора Януковича”, №36, 2004, та ін., де В.Януковича
охарактеризовано людиною, яка живе за біблійними
заповідями,
сприяє
відродженню
православ’я,
розбудовуючи храми та монастирі, “вміло будуючи
стосунки з державними та суспільними діячами”,
“протягом дня він завжди знаходить час відкрити
Біблію” тощо), Олександра Мороза, Петра Симоненка
та ін.
Так, знаковою є досить розлога стаття комуніста
Петра Симоненка, лідера КПУ, про значення і роль
православ’я для України “Хрестовий похід проти
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України”, яка в різних модифікаціях та обсязі
передруковувалась у багатьох православних виданнях
УПЦ МП. У цьому матеріалі П.Симоненко показує свій
погляд на кризу всередині українського православ’я.
Окреслюючи як одну з причин кризи глобалізацію,
П.Симоненко наголошує на тому, що після розвалу
СРСР “головна мета інтервенції[глобалістів] – підірвати
основу культурно–історичної, духовної єдності братніх
народів Білорусі, Росії та України”. Підтримуючи і
розвиваючи теорію змови Заходу проти країн
пострадянського простору, зокрема України, головний
комуніст України переконує, що Захід, просуваючи ідеї
знеособленої глобалізації скеровує свою основну увагу
на викорінення і “знешкодження” православ’я. У цьому
ключі розглядається західний принцип верховенства
права і захисту прав людини, який П.Симоненко
ототожнює
з
протестантською
етикою,
та
протиставляється йому православна етика солідарності.
І головною загрозою православ’ю в Україні
П.Симоненко вважає католицизм: “Активна діяльність
Ватикану набуває характеру відвертої католицької
агресії”,
що
здебільшого
реалізується
через
відродження УГКЦ. І висновуючи, автор зазначає, що
“церковний розкол в Україні – це змова проти
українського
православ’я”.
Окремим
пунктом
П.Симоненко виділяє підтему “Українські комуністи і
православна церква”, в якому окреслює позицію
комуністів щодо релігійних питань.
Зокрема, головний комуніст України наголошує, що
становище в православному середовищі детерміноване
двома векторами зовнішньополітичного розвитку, які
панують в українській політиці. Один напрям
представляють, на його думку, націоналістичні сили і
він є західним. А “канонічна УПЦ” виступає за
збереження цілісності культурно–історичного простору
східного слов’янства, за духовну єдність трьох братніх
народів. Цитата комуніста П.Симоненка “православ’я
було і є важливою духовною складовою національної
ідентичності українського народу” свідчить про
цілковите відмежування від тієї трагедії церкви,
зокрема і православної, яку довелося пережити в
комуністичному Радянському Союзі. А твердження
“ми, комуністи, рішуче виступаємо проти політизації
церковного життя в Україні, проти втягнення церкви в
політичне протистояння і використання її авторитета
для досягнення вузьких групових цілей”, є цинічною
пропагандою і цілковито розходиться з діяльністю
УКП, що завжди розглядала УПЦ МП як свій
електоральний ресурс і під час виборів, і в часи
складних
суспільно–політичних
потрясінь,
що
підтверджує вислів “тільки об’єднавши свої зусилля, ми
зможемо протистояти новому хрестовому походу проти
нашої Отчизни” (ідеться, ймовірно, про прагнення
відновлення якщо не колишнього СРСР, то нового
союзу “братніх” народів, нової імперії)[12,с.46–54].
Отже, проаналізувавши провідні друковані медіа
УПЦ МП за період 2000–2013 рр. на предмет
інкорпорації в них ідеологем “русского мира”, ми
дійшли висновку, що шпальти церковної преси
здебільшого використовуються з пропагандистською
метою, щоби нав’язати українським віруючим
російську парадигму світобачення. Ця система вірувань
включає в себе такі постулати: Східна високоморальна
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цивілізація і її осердя – православна церква –
протистоїть бездуховному Заходу, суспільно–політичні
та міжконфесійні процеси в Україні детерміновані
змовою глобалістів та РКЦ (на українських теренах
виразником її інтересів і виконавцем її завдання
головно є УГКЦ) проти колишніх країни СРСР, для
яких єдиних шанс на порятунок – це плекання своєї
ідентичності й утворення нового союзу, в основі якого
буде православна культурна ідентичність.
Сьогоднішня гібридна війна, яка включає в себе й
інформаційну, на території України є свідченням
глибокого проникнення ідей “русского мира”в
свідомість вірян та невоцерковлених УПЦ МП, які
політично ангажували себе на проросійські і
сепаратистські політичні сили та рухи, що на повну
потужність артикулювалися церковними медіа УПЦ
МП.
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Manifestations of the “Russian World” in the print media UOC MP
This article analyzes the incorporation of the “Russian World” ideology in
Ukrainian Orthodox Media (2000–2013).
The purpose of the article is to investigate the manifestations of the “Russian
World” in the leading print media UOC MP and also to trace the relationship and
interdependence between the subjects of the print media UOC–MP and the
implementation of the ideology of “Russian World” in the social and political context
of Ukraine.
Elements of the “Russian World” are civilization, historical, linguistic, cultural,
social and political dimensions. Аnalyzing the leading print media UOC MP for the
period 2000–2013 for the purpose of incorporation in their “Russian World”
ideology, we have concluded that the church media is mostly used for propaganda of
the Russian worldview paradigm to Ukrainian believers. This belief system includes
the following postulates: an Eastern moral civilization and its core the Orthodox
Church are opposed to unspiritualWest, social, political and confessional processes
in Ukraine are determined by conspiracy of the globalists and RCC (the exponent of
its interests and its task performer on Ukrainian territory is mainly UGCC) against
the former Soviet Union countries, for which the only chance for salvation is
nurturing its identity and formation of a new union with the base of the Orthodox
cultural identity.
Keywords: the print media, the UOC MP, ROC, the “Russian World”.
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Проявления “русского мира” в печатных медиа УПЦ МП
Анализируется инкорпорация идеологем “русского мира” в пространстве
украинских православных медиа (2000–2013 гг.).
Цель статьи: исследовать проявления “русского мира” в ведущих
печатных СМИ УПЦ МП, а также проследить взаимосвязь и
взаимозависимость между тематикой печатных медиа УПЦ МП и внедрением
идеологии “русского мира” в общественно–политическое пространство
Украины.
Элементами “русского мира” является цивилизационное, историческое,
языковое, культурологическое, общественно–политическое измерения. Полосы
церковной прессы в основном используются в пропагандистских целях, чтобы
навязать украинским верующим парадигму мировоззрения “русского мира”.
Эта система верований включает в себя такие постулаты: восточная
высоконравственная цивилизация и ее сердцевина – православная церковь –
противостоит
бездуховному
Западу,
общественно–политические
и
межконфессиональные процессы в Украине детерминированы заговором
глобалистов и РКЦ (на украинской территории выразителем ее интересов и
исполнителем ее задач в основном является УГКЦ) против бывших стран
СССР, для которых единый шанс на спасение – это утверждение своей
идентичности, образование нового союза, в основе которого будет
православная культурная идентичность.
Ключевые слова: печатные медиа, УПЦ МП, РПЦ, “русский мир”.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ
БАПТИСТСЬКИХ ЦЕРКОВ НА УКРАЇНІ
У сучасній Україні в процесі індустріалізації суспільства сталася
урбанізація населення, що привело до виникнення нових соціальних груп і зміни
соціалізації індивіда. В умовах глобалізації, сталася приватизація і
суб’єктивізація релігійної ситуації. Баптистська церква стає повноправним
учасником суспільного дискурсу. Метою роботи – вивчити нові форми
мирського впливу на українську баптистську церкву. Показати вплив на
ситуацію в церкві процесів що відбуваються в соціально-економічній сфері, а
також дія чинників міжнародного характеру. В дослідженні описані
соціокультурні зміни, які відбуваються в сучасному світі і їх вплив на
баптистський рух в Україні. Унаслідок цих процесів змінюються традиції,
життєві стилі і форми організації в служінні баптистських церков.
Ключові слова: традиції, глобалізація, секуляризація, ідентичність,
модернізація, трансформація, соціальна концепція.
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У сучасній Україні в процесі індустріалізації
суспільства сталася урбанізація населення, що привело
до виникнення нових соціальних груп і зміни
соціалізації індивіда. В умовах глобалізації, сталася
приватизація і суб’єктивізація релігійної ситуації.
З’явилися нові релігійні інститути, принципи
організації релігійних співтовариств. На суспільному
рівні модернізаційні процеси в церкві знижують рівень
институализації свідомості віруючих людей, сприяючи
його перетворенню на індивідуальне, персоніфіковане.
Баптистська церква стає повноправним учасником
суспільного дискурсу. Глобалізація сприяє формуванню
“загальносвітової” ідентичності, а також локалізує
універсальні релігійні ідеї, інкультурує їх в місцевий
контекст. Розвиток науково-технічного прогресу
викликав в людині втому від раціональності і привів до
підвищеної уваги до пізнього протестантизму в т.ч. до
баптизму і вплинув на його трансформацію і
модернізацію у межах самої традиції. Велике значення
набуває одна з найважливіших християнських ідей –
ідея порятунку, збереження людини як біологічного
виду.
У
таких
умовах
особливо
актуальні
загальнолюдські цінності.
Мета роботи – вивчити нові форми мирського
впливу на українську баптистську церкву. Показати
вплив на ситуацію в церкві процесів що відбуваються в
соціально-економічній сфері, а також дія чинників
міжнародного характеру.
У
сучасній
Україні
відбуваються
значні
соціокультурні зміни: руйнуються колишні системи
цінностей, формується єдиний світовий простір,
утворюється нова культура зі своїми законами розвитку
і функціонування. Необхідно вивчити відповідні зміни в
доктринах баптистської церкви, формах організації і
методах діяльності.
Соціокультурний чинник є вирішальним на Україні
через свою здатність зорієнтувати ціннісно-моральну
базу подальшої суспільної модернізації. Оскільки
соціальна концепція об’єктивно виражає найбільш
істотні процеси, які відбуваються в баптистській церкві,
то її вивчення є необхідній складовій философскорелигиознавчего дослідження. Академічний рівень
вивчення
релігійного
феномену
соціального
християнського учення і государственно-церковных
стосунків, історичні і социо-культурні тенденції в
сучасному
світі
християнства,
теоретичні
і
методологічні проблеми морально-етичного характеру,
як регулювальник духовних процесів в суспільстві
знаходимо в працях А. Колодного, Л. Филипович, П.
Яроцкого, В. Губерського, В Лубського, В. Еленського і
ін.
Модернізаційні процеси в сучасному християнстві
аналізуються в роботах вітчизняних вчених: Д.
Кирюхина, М. Кирюшка, О. Недавньої, Н. Стоколос.
Здійснюються дослідження соціальних концепцій пізніх
протестантських церков такими авторами як Н. Дудар,
М. Заковіч, В. Любащенко, А. Московчук, П. Павленко,
Ю. Решетников, О. Спіс, В. Тітаренко, В. Франчук.
На
сучасному
світі
відбуваються
значні
соціокультурні зміни: руйнуються колишні системи
цінностей, формується єдиний світовий інформаційний
простір, утворюється нова культура зі своїми законами
розвитку і функціонування. Традиційні релігії не
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втрачають свій вплив на людину і суспільство. Крім
того зростає інтерес до релігії. Сучасна людина стає усе
більш релігійною. Нові інформаційні технології стають
самостійними чинниками формування абсолютно нових
стосунків між різними національними, політичними,
соціально-економічними регіонами і суспільствами. Ці
процеси
принято
розглядати
як
формування
постіндустріального
або
постмодерністського
суспільства,
тобто
формування
нового
социокультиурного стану [18, с. 9]. Унаслідок цих
процесів змінюються традиції, вірування, ідеології,
життєві стилі і форми, що складувались десятиліттями.
Утворюється нова соціокультурна і духовна реальність
[2, с. 783].
Глобалізація – це загальноцивілізований процес, які
має величезний вплив на політичну, фінансовоекономічну, культурну, релігійну, идеологічну сфери
людського буття. Релігія стає повноправним учасником
суспільного дискурсу. Глобалізація сприяє формуванню
загальносвітової идентичности, а також локалізує
універсальні релігійні ідеї, инкультурує їх в місцевий
контекст.
Розвиток науки і техніки зумовив і прискорив
процеси урбанізації, модернізації, раціоналізації
суспільства. В той же час розвиток науково-технічного
прогресу викликав в людині втому від раціональності і
утилітаризму привів до підвищеної уваги до
євангельсько-баптистського руху і вплинув на його
трансформацію і модернізацію у межах самої традиції.
Велике значення набуває одна з найважливіших
християнських ідей – ідея порятунку, збереження
людини як біологічного вигляду. У таких умовах
особливо актуальні загальнолюдські цінності. Криза
європейської цивілізації, принципу євроцентризму є
логічним продовженням кризи раціоналізму. Однією з
відповідей на цю глобальну загрозу, як вважає
український вчений В.Еленський, є спроба повернення
до старих архетипів [20, с. 72].
Баптистська
церква
–
феномен
досить
консервативний. Традиції в ній грають досить важливе
значення. І якщо церква залишається незмінною, то
відбувається віддаленість церкви від того, чим живе
людина, від його реальних інтересів. Отже, в церкві
повинні здійснюватися відповідні зміни в доктринах,
формах організації, методах діяльності і так далі
Американський соціолог П.Бергер зв’язує причини
модернізації церкви перш за все з індустріалізацією
суспільства, яке втілило в життя процес урбанізації і
привело до зростання рівня мобільності населення,
створення нових соціальних груп, до зміни умов
соціалізації індивіда [4, с. 5]. Сучасна людина
звільняється від гніту традицій, вимогам часу стає така
його діяльність, яка грунтується на вільному виборі.
Людина, яка знаходиться в церкві, заснованій на
традиції і авторитеті, може компенсувати недолік цього
положення досвідом своєї внутрішньої свободи. Як
підкреслює інший американський вчений Т.Лукман, що
при кризі “церковно-орієнтованої релігії” внецерковная
релігійність може зберігатися і навіть зростати. У
сучасному секуляризованому суспільстві людина
створює
свою
власну
“приватну
релігію”,
модернизуючи традиційний підхід. На суспільному
рівні модернізаційні процеси в церкві знижують рівень
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институализованної свідомості віруючих людей,
сприяючи його перетворенню на індивідуальне,
персоніфіковане. Сучасна індивідуалізована людина
релігійна більшості своєму, тому що з релігією вона
безпосередньо зв’язує уявлення про своє фізичне і
духовне здоров’я, безпеку і успішність. Наслідком
плюралізації і зростаючого числа можливостей для
індивіда реалізувати свої духовні потреби в сучасних
умовах є те, що вся зростаюча кількість людей
демонструватиме їх власну, приватну релігійну
систему. Людське життя стає сегментованим в тій мірі,
в якій сегментовано суспільство, і релігія, – є тільки
одина з його сегментів. Один з наслідків приватизації
релігії полягає в зниженні рівня однорідності. На думку
Л.Хелмана і Т.Петтерсона ці процеси розвиватимуться у
мірі зростання рівня міжнародного спілкування.
Сьогодні створені умови вільного індивідуального
вибору. Баптистська церква стимулює і розробляє
всілякі засоби для свого впливу на суспільство. У
сучасному баптизмі створюються якісно нові
конфігурації релігійного простору. Євангельські
організації стають активними лідерами у сфері
розподілу світоглядів. На зміну традиційної релігійності
приходить приватизована релігійність. Релігійна
практика в українському суспільстві стає значною
мірою приватною справою.
Процес секуляризації є одним з чинників
трансформації соціуму в цілому. Модернізація
віровчення, поява, зростання нових релігійних
організацій – невід’ємні і характерні риси сучасної
епохи [5, с. 496]. Ряд євангельських організацій є
аналогом транснаціональних корпорацій, що володіють
політичним, фінансовим і культурним капіталом. У
українському суспільстві традиційні конфесії не можуть
претендувати на абсолютне лідерство. Українці
знайшли можливість відкрито, не піддававшись
державному і суспільному тиску сповідати віру за
власним бажанням. У ХХІ столітті світоглядні
орієнтації середнього українця мають досить розмитий
характер. Фактично він по цілому ряду формальних
ознак не може бути віднесений ні до однієї конкретної
конфесії. Релігійність перестала бути властивою лише
одній церкві. Приналежність до церковної общини
стала лише особливим виглядом релігії. Та і в
церковних общинах все більше з’являються нові форми
релігійності. Бергер висуває ідею про те, що релігійний
плюралізм веде до формування “релігійного ринку” [23,
р. 446-459].
Церковь схильна до мирського впливу. Ситуація з
плюралізмом породжує нову форму мирського впливу.
Баптистські церкви в результаті трансформації свого
стану виходять за кордони інституційного простору.
Роль традиційних баптистських організацій, церков
зменшується і збільшується значення і активність нових
форм, до цього не пов’язаних з релігійною діяльністю.
Одним із зовнішніх чинників тих, що впливають на
ситуацію в баптистських церквах є громадська думка, а
також характер і спрямованість публікацій про
баптистський рух. Роблять вплив на ситуацію в
баптистських церквах процеси які відбуваються в
соціально-економічній сфері, а також дія чинників
міжнародного характеру. В результаті релігійна свобода
в реальності виявилася не лише не здатною вирішити
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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всі старі проблеми в баптистських церквах, але і
принесла ряд нових. Не можна обійти увагою сучасний
стан релігії в масштабах світового розвитку людства. Це
перш за все глобалізація релігії, яка виявляється у
формуванні теології, прийнятої для всього людства.
Релігійні ідеї секуляризації отримали розвиток в
європейській і американській церквах [9, с. 134] Однією
з особливостей розвитку світової спільноти є посилення
впливу США на різні сторони життя світу. Цей вплив
помітний в житті сучасного соціуму. Феномен
американізації можна розглядати в рамках різних сфер
світобачення, таких як, религиознавство, культурологія,
соціологія і так далі. Американізація має форми, які
виражаються в таких видах діяльності, як: місіонерська
діяльність, матеріальна підтримка баптистського руху.
У свою чергу американізація має свої специфічні риси:
свобода релігії, визнання релігійного плюралізму.
Діяльність
американських
місіонерів
сприяє
поширенню релігійної літератури, збудженню інтересу
до Біблії і тому подібне разом з цим в процесі
євангелізації відбувається навчання англійській мові і
роботі з інформаційною технікою. Так само в ході
місіонерської роботи підтримується добродійна
діяльність, допомога слабким і незаможним. Для
західних країн головним механізмом формування
постсекулярного суспільства є повернення релігії в
суспільнуну сферу, або інакше – депритватизация. 200
років тому в США зародилася альтернативна парадигма
[14, с. 5-14] Це означає підривання монополістичної
церкви, що поширювала свою владу на всі сфери
суспільства. У США ніколи не було монополії
державної церкви. В умовах жорсткого змагання
потрібно було інвестувати витрати часу, гроші талант,
аби залучати все більше послідовників. Можливості
вибору були безконечні, але вибір має на увазі як
прийняття. Так і відхилення. В результаті сформувався
релігійний ланшафт США. Більш того, державна влада
в США завжди була відділена від релігії, а свобода
релігійного вибора завжди була цінністю, що
охоронялася. Протестантизм і в т.ч. баптизм підірвав
європейську монополію, що позитивно вплинуло на
американський ринок і сформувало конкурсне
середовище [1, с. 560]США представили можливість
для рівної конкуренції різним релігійним групам, що
завжди сприяло високому рівню релігійної активності.
Чим більше плюралистичен релігійний ринок, релігійне
співтовариство удосконалюватиме своє служіння. Там,
де релігійне співтовариство монопольне, духівництво
може ігнорувати потреби прихожан. Існує відмінність
між інституційним рівнем і рівнем індивідуальних
потреб. Релігійна енергія останнього стимулюється
високим рівнем релігійного плюралізму. Згідно теорії
маркетингу, якщо присутній вибір релігійних
пропозицій, індивід схильний знайти прийнятне лише
для себе пропозицію. Навпаки, в умовах релігійної
монополії існує вірогідність незадоволення, що
збільшується. В даний час під впливом глобалізації і
ринкових економічних процесів контакти між різними
євангельськими групами не мають формальних
кордонів. Тому жодне євангельське співтовариство не
повинне мати привілейованого положення. У Європі в
період благоденствування і процвітання сформувалася
споживча
культура,
визначувана
економічним
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інтересом і прагненням до матеріального благополуччя.
У цих умовах все более світським стає західний
баптизм, в якому затвердився раціональний початок і
ліберально-модерністські ідеї. При всій відмінності в
більшості американських церков в ученні і
богослужінні суспільства країни вважає, що вони дають
опору для життя [24, р. 284] Церковь – один з важливих
серед багатьох способів, за допомогою яких американці
включені в життя своєї общини і суспільства в цілому.
Церковь – один з елементів структури приватного і
прилюдного життя а Сполучених Штатах. Для одних
людей релігія – перш за все приватна справа, обмежена
сім’єю і місцевою громадою. Для інших це засіб вияву
цікавості до національних і навіть світових проблем
переважна більшість американців вважає, що релігія
повинна грати важливу роль в суспільній сфері.
Американський варіант приватизації релігії прекрасно
поєднується з релігійним плюралізмом. В умовах США
релігійний плюралізм не породив чисто випадкового
набору релігійних груп. Місцеві жителі чудово знають,
хто до якої церкви належить. Кожна конгрегація
підкреслює певну соціально-класову орієнтацію.
Дослідники американської релігійності вказують на
“обожнювання свободи і демократії”, що перетворює
протестантизм в “цивільну релігію” [12, с. 60-71] Тому
правомірно говорити не стільки про американський
протестантизм, скільки про цивільну релігію поамериканськи, в якій конфесійні особливості втрачають
свою гостроту. При цьому формується релігійна
терпимість, політкоректність у взаєминах між релігіями.
Боротьба віруючих за мир, проти війни і інших погроз
існуванню людства – одна з причин толерантності.
Впродовж американської історії релігія часто грала
важливу роль в суспільних рухах. Кажучи про
можливості релігійних починів, слід пригадати один з
найзначніших суспільних рухів останнім часом, що
змінило
характер
американського
суспільства.
Очолюване Мартіном Лютером Кингом рух за цивільні
права афроамериканцев, направлене на перетворення
соціальних і економічних інститутів, з тим аби створити
справедливе національне співтовариство.
Фундаменталізм – це одна з форм реакції релігійних
організацій
на
суспільні
зміни.
Існують
фундаменталістські
тенденції
в
баптистських
організаціях України. У Америці до неї близька по духу
Південна конвенція баптистів.
У діяльності сучасної баптистської церкви значну
долю складає саме те, що пов’язане з сім’єю,
одруженням, релігійним вихованням дітей і ін.
Соціологічні дані підтверджують, що церковна
діяльність більшою мірою звернена до жінок і дітей. Те,
що ми називаємо сім’єю сьогодні, істотно відрізняється
від того, що було сім’єю в древніх співтовариствах.
Сім’я втратила багато в чому риси громадської
(публічної) організації, якими була наділена у
минулому, і стала більшою мірою справою приватного
життя. Сьогодні в першу чергу багато залучають ті
релігійні ритуали, які пов’язані з подіями родинного
життя. Свою віру американець ототожнює перш за все з
тим, що відбувається в його сім’ї. У суспільній
свідомості сталася переоцінка значущості і необхідності
ритуального супроводу таких подій як народження
дитяти і смерть.
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У сучасному суспільстві виникає розбіжність, якої
раніше не існувало, що сучасна сім’я не є більше тією
соціальною одиницею, яка мала сакральне значення [3,
с. 12]. Але треба відмітити, що норми родинних
стосунків встановлювані в баптистському братерстві,
роблять певний вплив на поведінку прибічників. Можна
констатувати, що традиційні уявлення про божественне,
небесне блаженство і пекло, покарання і спокутування
втратили свою минулу дію на людей. В ході розвитку
сучасного суспільства соціальний світ релігії
скоротився. Все більше релігія перетворюється на
особисте переконання. Релігія починає шукати опору в
етиці, в етичному суб’єктивізмі емоційного відношення
до світу [22, р. 285].
Сучасне стан свідомості віруючого в церкві можна
охарактеризувати двозначно. З одного боку, як
релігійна свідомість, характерними рисами якоі є
відвертість,
гнучкість,
індивідуальність,
демократичність, і тому подібне, а з іншої – таке, яке
визначається духовною ентропією, невизначеністю,
фрагментарністю, популізмом.
Як відзначає соціолог С. Кравченко “соціум став
якісно іншим – складним. Настав “кінець визначеності”,
в наше життя прийшли тенденції самоорганізації,
нелінійності і альтернативності розвитку”. У сучасній
науковій картині світу чоловік є чужим, стороннім і
чужорідним в метафізичному сенсі. Квантова фізика
зажадала усвідомлення відносності гранично загального
в науці абстрактного поняття елемент в описі станів
фізичної реальності. Відносність поняття “елементу”
відразу спричиняє за собою відносність концепції
раціоналізму. Тут ми приходимо до логічного висновку
про існування світу як неподіленного цілого. Будь-яка
фізична система є не безліч, а одне. Перетворення
людини з потойбічного в центральний пункт буття
можна досягти в результаті корінного перевороту в
розумінні картини світу. Узагальнений принцип
додатковості Бора затверджує додатковасть між
раціональною і ірраціональною сторонами дійсності і її
пізнання. В світлі викладеного отримання людиною
вертикальної складової в структурі духовності не
представляється неможливим [10, с. 8].
Аж до ХІХ ст. у всіх існуючих суспільствах релігія
служила
фундаментом
формування
світогляду.
Сьогодні характерною рисою сучасного суспільства є
те, що традиційні релігійні символи і цінності не
можуть виконувати функцію об’єднуючої суспільство
сили і що у вирішенні проблем, що встали, визначальна
роль належить науці і технології. Хоча наука не
виключає релігію, вона в значній мірі позбавляє її
значення як пояснення дійсності. Витоки цієї точки
зору - в контовском позитивізмі з його законом трьох
стадій історії, згідно якому третя стадія, означає
торжество науки і у мірі її розвитку відбувається
витіснення релігії. Освічені люди все частіше
розмежовують “церковність” і віддають перевагу
внецерковним формам віри.
Оскільки світ може бути пояснений наукою, О`ді
вважає, що відпадає потреба в зверненні до
трансцендентного Бога. Йдеться, звичайно, не про
“науку” у вузькоспеціальному сенсі слова, а про
інтелектуальний багаж секулярного суспільства, в їх
видах світського знання, його духовному багажі,
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представленому у філософії, етиці, етичному
сприйнятті, соціальній думці. Одна з альтернатив релігії
в секулярном суспільстві – світський гуманізм.
Секуляризація – складний і ще не досить вивчений
процес. Тим часом секуляризація розвивається в
специфічних формах в кожному конкретному
суспільстві. Поняття секуляризації дає досить міцну
основу для аналізу ролі релігії у сучасному світі.
Найбезпосереднішим чином на релігію впливають
зміни в області моралі, науки, політичного життя,
економіці. Питання про майбутнє релігії – один з
аспектів питання про майбутнє людського суспільства.
Представники позитивістського напряму в соціології
вважали, що наука дає світу знання, здатна забезпечити
щастя всім людям, і що головною перешкодою на
дорозі використання наукового знання на благо людей є
релігія. Але виявилось, що наука і релігія не схожі на
сообщающіеся сосуди: якщо наукових відкриттів стає
більше, то це зовсім не означає, що вплив релігії стає
або повинно ставати менше. Конт засумнівався в
здатності науки замінити релігію. Суспільству
необхідний ідеал, здатний спонукати до альтруїзму.
Реакція на раціоналізм в масовій свідомості
виражається в характерному для нашого часу зростанні
попиту на ірраціоналізм. Всупереч прогнозам релігія
збереглася. У ХХІ ст. значна частина світу, включаючи
Україну, вступила під знаком релігійного відродження
[6, с. 233-244] Динаміку зростання баптистського руху
населення України починаючи з 1989 року можна
описати схематичним чином: швидке зростання –
повільне зростання – стабілізація – повільне зростання.
На Україні сформувалося ядро віруючих людей з
відносно високими показниками релігійної поведінки і
участі в релігійному житті. Це ядро оточує “периферія”
– люди, в яких показники релігійної поведінки декілька
нижче, проте, пов’язана з релігійними общинами. Вони
вірять в безсмертя душі і вважають релігію важливою
частиною своєї душі. Для інших релігія не основа
світогляду. У цьому контексті на сучасному світі
виникають рухи за “відродження” традиційних релігій,
за “релігійне оновлення”. Феномен “відродження
релігійності” пов’язаний із зростаючою складністю
життя, з пошуками стабільності в умовах виникнення
проблем, що породжуються сучасним етапом
суспільного розвитку, – це екологічна проблема,
проблема, пов’язана з ломкою традиційних устроїв,
втрата смысложизненных орієнтирів. З. Бауман
визначає нинішню епоху як “эпоху ідентичності”. У
сучасному суспільстві очевидна розбіжність між
релігійною приналежністю і іншими соціальними
ролями. Як один з соціальних інститутів, будучи
частиною суспільства релігія змінюється разом із
зміною соціальної системи. Перш за все релігія
поєднується
з
суспільством
сучасного
типа,
поміщається в його системі лише як приватна сфера
життя. Це означає кінець традиційних форм релігії,
традиційних образів Бога. Сьогодні змінилося
суспільство і немає повернення до минулих історією
форм суспільного життя. На зміну формам релігії, які
вичерпали себе, приходять нові [11, с. 250]. Релігія
переживає період переосмислення старих понять і
підходів. Одні провідні соціологи релігії зв’язують її
розвиток перш за все з втратою того позитивного,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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конструктивного, що релігія несла суспільству. Інші
вважають, що релігія навпаки переживає період якісних
змін і знаходиться на підйомі. Ю. Ю. Синеліна
відзначила наступні характерні риси релігійних змін в
ХХ-ХХІ століттях: різноманітність релігій в умовах
глобалізації,
плюрализація
релігійного
життя,
суб’єктивізація, поява нових релігійних інститутів.
Принципи
організації
релігійних
співтовариств
піддалися трансформації. У людей з’являється
можливість конструювати собі релігію з тих
символічних систем, які представлені на “релігійному
ринку”, так звана “а la carte” або “клаптева релігія”, або
“бриколаш”. Аналіз даних емпіричних досліджень
дозволив доповнити цю парадоксальну картину
релігійного життя тезою про те, що “сучасному
суспільстві можуть йти раціональні процеси –
секуляризація і десекуляризация, причому вони можуть
спостерігатися на всіх рівнях: мікро-, мезо- і макро,
тобто індивідуальному, на рівні організацій і на рівні
соціальних інститутів. Релігія в цілому відроджується, а
секуляризація має свої межі [17, с. 89-99].
Тенденція пов’язувати проблеми секуляризації з
проблемою існування релігії представлена в наступних
основних
теоріях:
секуляризація
як
втрата
“священного” (Лукман); витіснення релігії наукою,
раціональним мисленням, світською етикою (О`ді);
секуляризація як еволюція релігії і її видозміна (Бела)
[16, с. 832]. Оскільки релігія вимушена реагувати на
виклики з боку соціуму, то в цьому контексті
секуляризація може означати модернізацію, навіть
трансформацію форм релігії. Можна погодитися з
позицією, відносно якої секуляризація веде до
зменшення її значення, яке лише по іншому
виявляється. Для України початку 90-х років була
характерна переконаність, що в суспільстві відбувається
релігійне відродження. Це дає підставу деяким ученим
стверджувати, що процес секуляризації має тенденцію
скорочення свого впливу. Але фактом залишається те,
що за останніх 30 років збільшення релігійної
самоідентифікації, кількість релігійних організацій
практично не змінилася. До причини спаду динаміки
чисельного збільшення релігійних організацій можна
віднести факт “насичення” складу цих організацій. О.
Панков допускає, що релігійні організації вже
“вибрали” своїх послідовників. О. Панков підтверджує,
що пропаганда протестантських місіонерів розрахована,
перш за все, на середній клас, який практично відсутній
в структурі сучасного українського суспільства [15, с.
99-103].
Слідує почеркнуть, що “перетікання” віруючих з
одної конфесії в іншу є значним моментом в
характеристиці релігійної ситуації в сучасній Україні.
Однією з причин такого “перетікання” є чекання
швидких позитивних результатів. Якщо цього не
відбувається, то такий “претендент” продовжує свої
пошуки в інших конфесіях. Найбільш достовірним
поясненим зміни релігії є незадоволення людиною
попередньою релігією.
Одній
з
тенденцій
трансформації
масової
релігійності в сучасній Україні є формування
имитативной релігійності, основу якої складає
концепція “культурного исценирования” Л. Іоніна [8, с.
200]. Вирішальний етап “культурного исценирования” Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

засвоєння певного теоретичного ядра і створення
відповідного морально-емоційного настрою. Як
відзначає О. Панков, віруючі, які обійшли традиційний
спосіб релігійності, у них відсутня цілісна уява про
культурну парадигму, у межах якої їм слід бути.
Соціологи визначають нездатність більшості сучасного
духівництва впливати на засвоєння віруючими
теоретичного ядра унаслідок украй низької теоретичної
підготовки. Результатом є повільний процес зниження
довіри до церкви до всяких форм традиційної
релігійності.
Серед сучасної молоді спостерігається збільшення
“заявленої” релігійності. У соціології релігії відносно
молодіжної релігійності використовується термін
“авангардна
релігійність”.
Останнім
часом
спостерігається
активна
позаконфессионализация
молодіжної релігійності, ознаками якої є високий рівень
толерантності. Релігійність новонавернених віруючих в
цілому позбавлена негативу, нетерпимості відносно
інших вірувань. Отже, на індивідуальному рівні
обрання конфесії або церкви має персональний
характер. Можна погодитися з думкою Л. Филипович,
що не дивлячись на значне зростання релігійних общин,
рівень релігійності на Україні в цілому виріс трохи, а
відношення населення до релігії не зазнало
кардинальних змін, тобто в свідомості більшої частини
сучасних українців релігія не займає центральне або
домінуюче місце [19, с. 3-7].
Релігія вимушена в тій або іншій мірі реагувати на
постійні виклики з боку соціуму. У цьому контексті
секуляризація
може
означати
модернізацію,
трасформацию форм організації церков, що не
обов’язково
наводить
до
зменшення
їх
функціональності в суспільстві. Сьогодні традиційні
релігійні символи цінності не можуть виконувати, як
раніше функцію інтеграції суспільства. Віра стає
особистою справою віруючих [21, р. 219, 225-250].
Важливим способом впливу релігії на процеси
життєдіяльності суспільства, в тому числі на його
модернізацію, представляє світогляд віруючих. З
виникненням соціального служіння починається процес
взаємодії релігійної свідомості і держави. Необхідно
виділити
загальні
риси,
які
обуславливают
трансформацію свідомості віруючих у наш час, – це
нова соціокультурна реальність. У наслідок цих
процесів змінюються традиції, вірування, ідеології,
життєві стилі і форми. Церква стає і надалі
повноправним учасником суспільного дискурсу.
Унаслідок світової НТР, розвитку світового процесу
формування єдиних інфраструктурних систем і мереж
світ змінюється руйнуючи звичне і застаріле. Для
задоволення своїх духовних потреб сучасний віруючий
–
практичний,
такий,
що
раціоналізований,
интелектуализованний – трансформує свій світогляд,
перетворює існуючі релігійні системи і створює свої
власні. Людина з багатьох церковних традицій надає
значення тій, яка для нього стає справою власного
вибору і переконання. Відхід з церкви, яка заснована на
традиції і авторитеті, може компенсуватися зверненням
людини до свого релігійного досвіду. Проте можна
переконатися в наступному: світогляд віруючих
продовжує змінюватися, але релігійні цінності
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залишаються і орієнтують людину на вічне життя,
смерть, сенс життя [7, с. 781-787].
Трансформація є закономірним процесом з
непередбачуваним результатом. На сучасному етапі
трансформація суспільства на Україні відбувається в
умовах одночасного кризисного стану всіх сфер
життєдіяльності. Саме соціокультурний чинник є
вирішальним на Україні через свою здатність
зорієнтувати і створити ціннісно – моральну базу
подальшої суспільної модернізації. Соціокультурна
сфера допомагає зрозуміти і прогресивно вирішити
конфлікти і економічні проблеми. У даній ситуації
акцент зроблений на молодь як потенційного носія
передової системи цінностей, на яку покладена надія
цивільної активності. Соціокультурна трансформація
здатна на базі інтеграції “вічних цінностей” і нових
орієнтирів створити єдину парадигму модернізованого
розвитку України. У українському суспільстві, яке
трансформується, загострюються протиріччя між
новими можливостям і традиційними звичками. Одним
з найбільш значимих інструментів формування
конфесійної самосвідомості є соціальна доктрина
церкви, яка відображає трансформації конфесійних
уявлень про місце і роль християнина в світі згідно
“виклику часу”. Це обуславливає необхідність вивчення
соціальних доктрин християнських церков [13, с. 599601]. Оскільки соціальна концепція об’єктивно виражає
найбільш істотні процеси, які відбуваються в
релігійному комплексі, то її вивчення є необхідній
складовій філософсько – религиознавчого дослідження.
На відміну від чисто богословських праць, соціальні
концепції церков є одній з поширених позицій
богословської думки, вони динамічно пристосовуються
до рівня віруючих, їх соціальних потреб і вимог. Аналіз
соціальних концепцій християнських церков в контексті
християнського модернізму вважається необхідній
складовій
сучасних
досліджень
світоглядних
трансформацій. Аналіз змін тематики і форм побудови
конфесійних концепцій дозволяє фіксувати зміни в
системі ціннісних уявлень баптизму. Соціальна
доктрина виконує функцію сполучної ланки між двома
рівнями релігійної свідомості – буденним і теоретичним
(богословським), є найбільш ефективним засобом дії на
великі маси віруючих, одним з найавторитетніших
джерел релігійної інформації. Соціальні доктрини є
одними з основних каналів релігійної комунікації.
Сьогодні необхідний аналіз основних тенденцій
модернізації баптистських церков на Україні.
Так, аналіз соціальної концепції баптизму інтегрує в
себе
дві
соціально-філософські
парадигми:
модерністську
і
постмодерністську,
які
представляються в релігійній сфері двома генетично
зв’язаними парадигмальними поняттями – релігійним
модернізмом і релігійним постмодернізмом. Релігійний
модернізм в цілому має на увазі взаємодію між релігією
як духовно – соціальною підсистемою і суспільною
системою, що модернизуется. Він представлений двома
протилежними
позиціями,
які
можуть
бути
представлені баптистською конфесією відносно
соціальної
модернізації:
постмодерністською
(“аджорнаменто”,
“обновленство”)
і
контрмодерністською
(традиціоналізм,
фундаменталізм). Доведено, що загальною змістовною
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основою соціального учення пізнього протестантизму є
теологічно обгрунтоване на основі біблейської
антропологічної концепції бачення соціальних проблем.
Пострадянська Україна в 1990-і роки пережила
“релігійний ренесанс”, що привів до значного зростання
релігійних організацій самих різних напрямів. Набагато
серйознішою проблемою є духовна криза в
українському суспільстві, викликана втратою колишніх
моделей социо – культурній ідентичності.
Сам модерн не статичний, а динамічний і
неоднорідний, тому будь-яка категорична думка про
нього буде в тій або іншій мірі однобічним. При цьому
типовим для постмодерна є не лише “радикальний
плюралізм”, важливий для пізнього модерна, скільки
глобальне затвердження тих цінностей, що мають
пріоритет. Парадигма постмодерна виявляється в
новому відношенні до класів і рас, до статі і природи,
до війни і світу, а також вироблення “матеріалістичних”
цінностей, переконань, норм і стосунків. Так, для
модерна характерні уніфікація символів і реалій
“життєвого світу”, расколдування світу, суб’єктивність.
Навпаки, постмодерну властиві: багатозначність
символів і реалій. На цьому етапі зрілого постмодерна
основним
соціальним
суб’єктом
культурної
репрезентації стає вже не стільки група, скільки індивід.
Модерн зазвичай характеризується як епоха створення
гіперреальності,
вертуалізаціі
і
розвитоку
інформаційних технологій які розширюють можливості
сучасної людини, так і є засобами дії на особу і
суспільство. Будь-яка духовна зміна, що перетворює
погляди людей на реальність, прагнитиме до зміни їх
образу життя і тим самим виробить нову форму
культури. Процеси трансформації релігії на сучасному
світі не виключає очевидного факту впливу церкви на
культуру і суспільство. Нова социо – культурна
реальність означає розвиток інформаційних технологій,
світовий обмін інформацією різних рівнів, діалог і
взаємопроникнення різних культур.
Список використаних джерел
1.
Американская
социологическая
мисль
/
Под.
ред.В.И.Добренькова. – М. : Изд-во МГУ, 1994 – 560 с.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество, опыт
социального прогнозирования. / Д.Белл. – М. : “Acadеmia”, 1999 –
783 с.
3. Белл Д. От священного к светскому / Д.Белл // Этическая
мысль. – М. : Прогресс, 1990.
4. Бергер П. Релігія, що відродилася і свтова політика /
П.Бергер. – Вашингтон, 1999.
5. Бибихин В. Новый ренессанс / В.Бибихин. – М: Наука, 1998
– 496 с.
6. Грушева Т. Трансформація суспільно-політичних поглядів
українських протестантів у ХХ столітті / Т. Грушева //Наукові
праці історичного факультету Запорізьского державного
університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – Вип. ХVІ.
7. Грушева Т. Реакція українських пізньопротестантських
церков на модернізацій ні процеси та суспільні трансформації ХХ
ст.. / Т. Грушева// Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. –
Львів, 2009. – Кн. 1.
8. Ионин Л. Г. Социология культуры / Л.Г.Ионин. – М. :
Логос, 1996. – 200 с.
9. Ковальчук С.Н. Протестантский модернизм в США /
С.Н.Ковальчук. – М. : Наука, 1991. – 134 с.
10. Кравченко С. А. Нелинейная социокультурная динамика:
играизационный поход / С.А.Кравченко. – М. : МГИМОУниверситет, 2006 .
11. Кюнг Г. Начало всех вещей: Естествознание и религия /
Г.Кюнг. – М. : ББИ, 2007. – 250 с.
12. Легайда В. Современная религиозность: феномен

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

гражданской религии США / В.Легайда // ЖМП. – 1997. – № 11.
13. Ломака І. Специфіка і тенденції модернізацій них процесів
у релігійній сфері // Держава і право. – К., 2006. – Вип. 33.
14. Лукман Т. Интервью с профессором / Т.Лукман // Журнал
социологии и социальной антропологии. – № 4.
15. Панков А.А. Проблема воспроизводства религиозного
знания в посттоталитарном обществе / А.А.Панов // Социология
исследования. – 1995. – № 11..
16. Парсонс Т. О социальных системах / Т.Парсонс. – М. :
Академический проект, 2005. – 832 с
17. Синелина Ю.Ю. О критериях определения религиозности
населения / Ю.Ю.Синелина // Социологические исследования. –
2001. – № 7.
18. Синелина Ю.Ю. Религия в современном мире
[Електронний ресурс] / Ю.Ю.Синелина. – Режим доступу:
//expert/2013/01/religia – v – sovremennom – mire
19. Філіпович Л. Нетрадиційна релігіозність: Проблема
вибору/Л. Філіпович // Сучасна релігіозність: Зміст, стан,
тенденції: зб. м-лів. Всеукр. наук. конф., березень 2007. – Луцьк:
[б.в.], 2007.
20. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність та
світовий досвід / В.Єленський // Релігійна свобода і права
людини: правничи аспекти: У 2 т. – т. 2 – Львів: Свічаго, 2000 .
21. Bella R.N. Habits of the Heart. Individualism and commitment
in American Live / Bella R.N. Madsen R., Sullivan W. M., Svindern
Ann, Tipton Steven M. – Berhelly, 1985.
22. Berger P. The Sacred Canopy. Element of Sociological Theory
of Religion / Berger P. – N. Y., 1967 – p. 285.
23. Berger P.L. Secularization and the problem of Plausibility /
Berger P.L. // Sociological Perspective. – L., 1971.
24. Luckmann T. Invisible Religion / Luckmann T. – N.Y., 1976.

References
1.
Amerikanskaya
sotsiologicheskaya
misl
/
Pod.
red.V.I.Dobrenkova. – M.: Izd-vo MGU, 1994 – 560 s.
2. Bell D. Gryaduschee postindustrialnoe obschestvo, opyit
sotsialnogo prognozirovaniya. / D.Bell. – M.: “Academia”, 1999 – 783
s.
3. Bell D. Ot svyaschennogo k svetskomu / D.Bell // Eticheskaya
myisl. – M.: Progress, 1990 .
4. Berher P. Relihiya, shcho vidrodylasya i svtova polityka /
P.Berher. – Vashynhton, 1999.
5. Bibihin V. Novyiy renessans / V.Bibihin. – M: Nauka, 1998. –
496 s.
6. Hrusheva T. Transformatsiya suspil'no-politychnykh pohlyadiv
ukrayins'kykh protestantiv u KhKh stolitti / T. Hrusheva //Naukovi
pratsi istorychnoho fakul'tetu Zaporiz'skoho derzhavnoho universytetu.
– Zaporizhzhya: Prosvita, 2003. – Vyp. KhVI.
7. Hrusheva T. Reaktsiya ukrayins'kykh pizn'oprotestant·s'kykh
tserkov na modernizatsiy ni protsesy ta suspil'ni transformatsiyi KhKh
st.. / T. Hrusheva// Istoriya relihiy v Ukrayini. Naukovyy
shchorichnyk. – L'viv, 2009. – Kn. 1.
8. Ionin L. G. Sotsiologiya kulturyi / L.G.Ionin. – M.: Logos,
1996. – 200 s.
9. Kovalchuk S.N. Protestantskiy modernizm v SShA /
S.N.Kovalchuk. – M.: Nauka, 1991. – 134 s.
10. Kravchenko S. A. Nelineynaya sotsiokulturnaya dinamika:
igraizatsionnyiy pohod / S.A.Kravchenko. – M.: MGIMO-Universitet,
2006 .
11. Kyung G. Nachalo vseh veschey: Estestvoznanie i religiya /
G.Kyung. – M.: BBI, 2007. – 250 s.
12. Legayda V. Sovremennaya religioznost: fenomen
grazhdanskoy religii SShA / V.Legayda // ZhMP. – 1997. – № 11. ї
14. Lukman T. Intervyu s professorom / T.Lukman // Zhurnal
sotsiologii i sotsialnoy antropologii. – № 4. ї
15. Pankov A.A. Problema vosproizvodstva religioznogo znaniya
v posttotalitarnom obschestve / A.A.Panov // Sotsiologiya
issledovaniya. – 1995. – № 11.
16. Parsons T. O sotsialnyih sistemah / T.Parsons. – M.:
Akademicheskiy proekt, 2005. – 832 s
17. Sinelina Yu.Yu. O kriteriyah opredeleniya religioznosti
naseleniya / Yu.Yu.Sinelina // Sotsiologicheskie issledovaniya. –
2001. – № 7.
18. Sinelina Yu.Yu. Religiya v sovremennom mire [Elektronniy
resurs] / Yu.Yu.Sinelina. – Rezhim dostupu: //expert/2013/01/religia –
v – sovremennom – mire
19. Filipovych L. Netradytsiyna relihioznist': Problema vyboru/L.
Filipovych // Suchasna relihioznist': Zmist, stan, tendentsiyi: zb. m-liv.

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Vseukr. nauk. konf., berezen' 2007. – Luts'k: [b.v.], 2007.
20. Yelens'kyy V. Relihiyna svoboda: ukrayins'ka real'nist' ta
svitovyy dosvid / V.Yelens'kyy // Relihiyna svoboda i prava lyudyny:
pravnychy aspekty: U 2 t. – t. 2 – L'viv: Svichaho, 2000.
21. Bella R.N. Habits of the Heart. Individualism and commitment
in American Live / Bella R.N. Madsen R., Sullivan W. M., Svindern
Ann, Tipton Steven M. – Berhelly, 1985. 22. Berger P. The Sacred
Canopy. Element of Sociological Theory of Religion / Berger P. – N.
Y., 1967 – p. 285.
23. Berger P.L. Secularization and the problem of Plausibility /
Berger P.L. // Sociological Perspective. – L., 1971.
24. Luckmann T. Invisible Religion / Luckmann T. – N.Y., 19676
.
Chaplinsky V. G., master of religious Studies, National University “Ostrog
Academy” (Ukraine, Ostrog), vlad.chaplin@mail.ru
Basic tendencies of reformation of baptism churches on Ukraine
In modern Ukraine in the process of industrialization, urbanization of society
took place, which led to the emergence of new social groups and changes in the
socialization of the individual. In the context of globalization, privatization and
subjectivization took the religious situation. Baptist church becomes a full member of
the public discourse. The purpose of work – to explore new forms of worldly influence
on Ukrainian Baptist Church. Show the influence of the situation in the Church of the
processes occurring in the socio-economic sphere, as well as the impact of
international factors.
The study describes the socio-cultural changes taking place in the modern world
and their impact on the Baptist movement in the Ukraine. As a consequence of these
processes vary tradition, lifestyles and forms of organization in the service of Baptist
churches.
Keywords: tradition, globalization, secularization, identity, modernization,
transformation, social concept.
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Основные тенденции реформирования баптистских церквей на
Украине
В современной Украине в процессе индустриализации общества произошла
урбанизация населения, что привело к возникновению новых социальных групп и
изменения социализации индивида. В условиях глобализации, произошла
приватизация и субъективизация религиозной ситуации. Баптистская церковь
становится полноправным участником общественного дискурса. Целью
работы – изучить новые формы мирского влияния на украинскую баптистскую
церковь. Показать влияние на ситуацию в церкви процессов происходящих в
социально-экономической
сфере,
а
также
воздействие
факторов
международного характера. В исследовании описаны социокультурные
изменения, происходящие в современном мире и их влияние на баптистский
движение в Украине. Вследствие этих процессов изменяются традиции,
жизненные стили и формы организации в служении баптистских церквей.
Ключевые слова: традиции, глобализация, секуляризация, идентичность,
модернизация, трансформация, социальная концепция.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ МОВНИХ
ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Розглядається питання інформаційної безпеки в контексті вироблення
пріоритетів державної мовної політики України.
Ключові слова: інформаційна безпека, мова, мовна політика,
державотворення.

Забезпечення інформаційного захисту країни –
важлива
функція
держави,
реалізація
якої
безпосередньо пов’язана з вирішенням мовних проблем.
Через те що головним засобом передачі інформації є
мова, питання про інформаційну безпеку варто
розглядати також з позиції іншомовного впливу, та
навіть іншомовної диверсії. Для інформаційної безпеки
України сьогодні важливо досягти належного стану
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мовної захищеності. Це можна зробити насамперед
шляхом
прийняття
необхідних
законів
щодо
функціонування державної мови та мов національних
меншин. Однак дискусії, які розгорілися в суспільстві у
зв’язку з прийняттям Закону України “Про засади
державної мовної політики” свідчать про значну
політизацію мовного питання в Україні. І хоча творці
мовного законопроекту запевняли суспільство, що він
жодним чином не зашкодить розвитку української
мови, а лише сприятиме використанню регіональних
мов, досі лунають закиди щодо його невідповідності
європейським стандартам захисту державної мови та
мов національних меншин.
Аналіз наукових досліджень і публікацій відомих
вчених таких як Г. Сащук [1], О. Морозов [3], В. Ліпкан,
Ю. Максименко, В. Желіховский [4], О. Тетерич [6], Н.
Костриця [11] та інших свідчить, що мову від
інформаційних загроз або негативних впливів необхідно
захищати як і інший об’єкт інформаційного впливу.
Цільовий вплив на мовну політику держави в явній чи
неявній формі є одним з джерел загроз національним
інтересам. Тому актуальність дослідження проблем
забезпечення на законодавчому рівні мовних
пріоритетів українського державотворення як складової
Інформаційної безпеки не викликає сумнівів.
Метою статті є формування засад належного стану
мовної захищеності як протидії іншомовному впливу в
контексті інформаційної безпеки держави.
Важливою рисою світового суспільного прогресу є
розвиток інформаційних технологій і впровадження їх
практично в усі сфери діяльності, що істотно змінює
структуру
суспільства.
Реалізація
національних
інтересів щодо забезпечення інформаційної безпеки 
один з найважливіших напрямів діяльності держави.
Існує цілий комплекс інформаційних загроз, серед яких:
відсутність чіткої ідентифікації України у глобальному
інформаційному просторі та її стратегії захисту
державної
мови
як
одного
із
пріоритетів
державотворення. Особливістю цього є те, що мова є
головним засобом передачі інформації є мова, а тому і
стан її захищеності повинен відноситися до питання
інформаційної безпеки держави [1].
О. Данільян, О. Дзьобань і М. Панов визначають
інформаційну безпеку як безпеку об’єкта від
інформаційних загроз або негативних впливів. Це
стосується й мовної політики оскільки вона може
становити собою ефективний і цивілізований шлях
колонізації однієї країни іншою через вплив засобів
масової інформації на свідомість людини та
суспільства, недостатню кваліфікованість та активність
українських інформаційних служб тощо [2, с. 112].
Інформаційна безпека досягається передусім
реалізацією єдиної державної політики у конкретній
галузі, яка будується на принципах:
 законності;
 дотримання балансу життєво важливих інтересів
держави, суспільства та особистості;
 взаємної відповідальності держави, суспільства та
особистості за стан безпеки;

інтеграції
з
міжнародними
системами
забезпечення інформаційної безпеки [1].
Специфіка забезпечення інформаційної безпеки
знайшла відображення в законах України “Про основи
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національної безпеки України”, “Про концепцію
національної
програми
інформатизації”,
“Про
національну програму інформатизації”, а також у
Стратегії національної безпеки України. У Законі “Про
основи національної безпеки України” вперше дано
офіційну оцінку значущості й системної сутності
інформаційної безпеки як невід’ємної складової
національної безпеки України. Пункт 2.8. Стратегії
національної безпеки України присвячено стану
інформаційної безпеки в нашій державі. У ньому
констатується, зокрема, що: посилюється негативний
зовнішній вплив на інформаційний простір України, що
загрожує розмиванням суспільних цінностей і
національної ідентичності; недостатніми залишаються
обсяги
вироблення
конкурентоспроможного
національного інформаційного продукту [3, с. 23].
Отже, інформаційна безпека України – один із видів
національної безпеки, важлива функція держави.
Інформаційна безпека означає:
– законодавче формування державної інформаційної
у тому числі й мовної політики;
– створення відповідно до законів України
можливостей досягнення інформаційної достатності для
ухвалення рішень з тих чи інших питань органами
державної влади, громадянами та об’єднаннями
громадян, іншими суб’єктами права в Україні;
– захист національних інформаційних ресурсів
України з урахуванням досягнень науки та техніки й
особливостей духовно–культурного життя народу
України;
–
створення
і
впровадження
безпечних
інформаційних технологій;
– захист права власності держави на стратегічні
об’єкти інформаційної інфраструктури України;
– охорону інформації, що є об’єктом права власності
або об’єктом лише володіння, користування чи
розпорядження державою;
– створення загальної системи охорони інформації;
– захист національного інформаційного простору
України від іншомовного впливу, іншомовної диверсії
через розповсюдження спотвореної або забороненої для
поширення законодавством України інформаційної
продукції;
– встановлення законодавством режиму доступу
іноземних держав або їх представників до національних
інформаційних ресурсів на основі договорів з
іноземними державами;
– законодавче визначення порядку поширення
інформаційної продукції зарубіжного виробництва на
території України [4, с. 28].
Цільовий вплив на інформаційні ресурси держави в
явній чи неявній формі є одним із джерел загроз
національним інтересам. Особливістю реалій України є
несформованість і недостатня визначеність системи
цінностей та інтересів суспільства, наявність низки
протиріч між інтересами різних соціальних спільнот і
професійних груп, що спричинює політичну та
соціальну нестабільність. Внаслідок несформованості
консенсусу в суспільстві щодо національних цілей,
інтересів і цінностей, не забезпечується належна
конструктивність у забезпеченні національної й
інформаційної безпеки країни як стану захищеності
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життєво важливих інтересів особистості, суспільства та
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз [1].
Очевидно, що інформаційна безпека є складним,
системним, багаторівневим явищем, на стан і
перспективи розвитку якого мають безпосередній вплив
зовнішні і внутрішні чинники, найважливішими з яких
є:
– політична обстановка у світі;
– наявність потенційних зовнішніх і внутрішніх
загроз;
– стан і рівень інформаційно–комунікаційного
розвитку країни;
– внутрішньополітична обстановка в державі [3, с.
23].
Цілком
очевидно,
що
задля
забезпечення
національної безпеки будь–якої країни необхідно
узгодити (інакше – дотримати баланс) життєво важливі
інтереси держави, суспільства й особистості. Якщо
надійному захистові підлягають конституційні основи
держави, економіка, оборонна сфера, територіальна
цілісність, порядок управління, гілки влади тощо, то і
гуманітарні цінності повинні бути не декларацією, а
невід’ємною частиною правового статусу кожного
українця [1].
Конкретні
форми
впливу
інформаційного
середовища на духовну сферу суспільства реалізуються
як інформаційний вплив на соціальні суб’єкти різних
рівнів
спільності,
системно–структурної
та
функціональної організації, змінюючи індивідуальну,
групову та суспільну психологію, (термінологічно в
загальному вигляді позначаються як інформаційний
(або інформаційно–психологічний) вплив). Суть цього
поняття відображає процес зміни психічних станів і
характеристик людей під впливом інформаційно–
комунікативних процесів як динамічного компонента
інформаційного середовища. У цьому випадку
акцентується значення інформації як засобу впливу на
психіку людини.
Важливим для інформаційної безпеки держави є
досягнення стану її захищеності, тобто створення і
підтримка
відповідних
інженерно–технічних
потужностей та інформаційної організації, що
відповідають реальним і потенційним загрозам, а також
демографічному й економічному становищу країни. За
своєю загальною спрямованістю загрози інформаційній
безпеці України можна поділити на такі види:
– загрози конституційним правам і свободам людини
і громадянина у сфері духовного життя й інформаційної
діяльності, індивідуальній, груповій і суспільній
свідомості, духовному відродженню України;
– загрози інформаційному забезпеченню державної
політики України;
– загрози розвиткові вітчизняної індустрії
інформації,
включаючи
індустрію
засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку;
– загрози безпеці інформаційно–телекомунікаційних
систем на території України, як діючих, так і тих, що
створюються [3, с. 24].
Загальним
джерелом
зовнішніх
загроз
інформаційній безпеці особистості є та частина
інформаційного середовища суспільства, яка через різні
причини неадекватно відображає дійсність. Тобто
інформація, що вводить людей в оману, не дає
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можливості адекватно сприймати своє оточення і себе.
Внутрішні джерела загроз інформаційній безпеці
особистості закладені в самій біосоціальній природі
психіки людини, в особливостях її формування та
функціонування,
в
індивідуально–особистісних
характеристиках індивіда, механізмах сприйняття та
переробки інформації. З огляду на ці особливості, люди
відрізняються
мірою
схильності
до
різних
інформаційних впливів, можливостями аналізу та
оцінки інформації, що надходить тощо [1].
Аналіз теоретико–методологічних основ явища
інформаційної безпеки держави в умовах сучасного
стану і перспектив розвитку української державності, а
також результати історичного розвитку суспільства
дають підставу зробити такі висновки:
1. Інформаційна безпека держави являє собою такий
стан інститутів держави і суспільства, за якого
забезпечується надійний захист національних інтересів
країни і її громадян в інформаційній сфері.
2. Обов’язок забезпечення інформаційної безпеки як
невід’ємної
складової
національної
безпеки
покладається на інформаційну організацію держави.
3. Інформаційна організація держави повинна бути
гарантом інформаційної безпеки держави та її
інститутів, суспільства і громадян, стабільності
політичного режиму в умовах процесів глобалізації,
зростання загроз із боку міжнародного тероризму,
ескалації діяльності екстремістських і сепаратистських
рухів і організацій як усередині країни, так і за її
межами.
4. Актуальним науковим і практичним завданням у
сфері забезпечення інформаційної безпеки України є
досягнення
єдиного
підходу
до
визначення
оптимальних моделей і шляхів її забезпечення на основі
виявлення найважливіших якісних і кількісних
властивостей і параметрів цього явища [3, с. 25].
Відомо, що головним засобом передачі інформації є
мова. Тому питання про інформаційну безпеку варто
розглядати також з позиції іншомовного впливу та
навіть іншомовної диверсії. Оскільки мова – не лише
самоорганізована система мовних одиниць, а, образно
кажучи,
“національний
мовний
організм,
що
розвивається, взаємодіючи з різними сторонами життя
етноспільноти” [5, с. 8], то відповідно вплив мови на
соціум є настільки ж інтенсивним, як соціуму на мову.
У мові як загальнолюдському суспільному явищі
вбачається трихотомія: людська мова як витвір
людської природи; національна мова як колективний
витвір духу етносу; індивідуальне мовлення як факт
породження мови кожним окремим мовцем.
У законодавстві України юристи виділяють чотири
взаємовиключних етапи мовного законодавства.
Основою першого є Закон УРСР “Про мови в УРСР”
1989 року. Згідно з цим законом, українська мова
визначалася державною, російська мова мала статус
офіційної, всі інші мови – мов національних меншин.
Другий етап базується на Конституції України, низці
актів і рішення Конституційного суду України 1999
року. Відповідно до цих законодавчих актів українська
мова визначається державною, російська мова має
особливий статус (конкретно не визначений), всі інші
мови представляються мовами національних меншин.
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Третій етап спирається на Європейську хартію
регіональних мов і мов національних меншин, Закон
України “Про судочинство, судоустрій і статус суддів”
2010 року, та рішення Конституційного суду України
“Про статус суддів” 2012 року. Дані документи
встановлюють, що українська мова є виключно
державною, але 13 мов є регіональними в Україні і
можуть використовуватися у всіх сферах суспільного
життя, в залежності від доцільності. Тобто, фактично
мають статус офіційної мови в цих регіонах. Разом із
тим законодавством не встановлений поріг цієї
доцільності, що створює зону для подальших
спекуляцій [6, с. 144].
Четвертий етап розпочався з 3 липня 2012 року, коли
Верховна Рада України прийняла закон “Про засади
державної мовної політики”. Це рішення викликало
хвилю протестів по всій Україні з причини того, що
закон дозволяє використовувати російську мову в
офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше
10% жителів говорять цією мовою. Хоча законом
збережено
конституційний
державний
статус
української мови (пункт 1 статті 6 встановлює, що
державною мовою України є українська мова), але при
цьому, на території України гарантується й вільне
використання регіональних мов. Під час прийняття
закону у Парламенті та суспільстві розгорілися гострі
дискусії, які після внесення змін і набуття чинності
закону з 13 серпня не вщухають й досі. Головним
приводом для дискусій став статус російської мови як
загрози з її боку до розвитку української. З прийняттям
Закону України “Про засади мовної політики” вкотре
набуло актуальності питання впливу на національну
самосвідомість українського народу, втрати його
національної
самобутності,
втрати
однієї
з
найістотніших ознак нації щодо відродження та
подальшого розвитку української мови. Закон дозволяє
кожному регіону країни, де як мінімум 10% населення
іншого етносу користуватися не тільки державною, але
й своєю рідною (регіональною) мовою в навчанні,
діловодстві і під час звернень до держорганів.
Юридично закон дає право 18 мовам, якими в Україні
говорять національні меншини, отримати статус
регіональних. А на практиці у 13 областях країни – на
сході і півдні – регіональною стає російська, в Криму до
подібного статусу мають шанс піднятися російська та
кримськотатарська, на Закарпатті – угорська, а в
Чернівецькій області – румунська [6, с. 146].
Автори закону вважають, що серед сфер, де
регіональні мови після прийняття законопроекту будуть
застосовуватися паралельно з українською – освіта,
судочинство, органи влади, ЗМІ, дубляж фільмів. При
цьому мова навчання дітей буде визначатися за заявами
батьків. “Державні і комунальні навчальні заклади у
встановленому порядку створюють окремі класи, групи,
в яких навчання ведеться іншою мовою, ніж у
навчальному закладі в цілому, за наявності достатньої
кількості відповідних заяв про мову навчання”, –
йдеться
у
пояснювальній
записці
авторів
законопроекту.
Верховна Рада України розділилася у своїх оцінках
зазначеного закону на стадії обговорювання, що
викликало запеклі дискусії та, навіть, бійки. Якщо
підсумувати аргументи “за” та “проти”, можна
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зазначити, що в Партії регіонів одностайно
наголошують, що мовний законопроект ніяким чином
не зашкодить розвитку української мови, а лише
сприятиме використанню регіональних мов. Автори
законопроекту зазначали неодноразово, що: “Мова не
йде про другу державну мову. Єдиною державною
мовою є українська. Йдеться лише про захист прав
людини на використання своєї рідної мови в
Українській державі. А всі ці дурниці і плітки навколо
закону від недолугості політиків і від печерного
небажання чути про права людини” [7].
Нагальною потребою прийняття цього закону стала
необхідність надання звіту в Раду Європи про
виконання Європейської хартії регіональних або
міноритарних мов, ратифікованої країною у 2003 році.
Адже влітку 2010 року була опублікована доповідь
Комітету міністрів Ради Європи з оцінки імплементації
цієї Хартії в Україні. У висновку зазначеного комітету
йдеться про те, що в Україні системно і масово
порушується право людини на використання рідної
мови. Крім того, члени Комітету міністрів Ради Європи
здивовані тим, що в Україні є велика кількість носіїв
російської мови, а вона має низький і невідповідний
статус. Комітет ООН з прав дитини також направив в
Україну доповідь, зазначивши, що в країні не
забезпечено право дитини на виховання рідною мовою.
Європейська
комісія
з
протидії
расизму
і
нетолерантності заявила, що Україна досі не
забезпечила право національних меншин на вільне
волевиявлення та інтегрування в політичну націю [8].
Водночас опозиція у свої твердженнях категорична –
мовний законопроект призведе до зникнення
української мови і зросійщення південних і східних
регіонів України. “Українська мова у цьому
законопроекті позбавлена будь–яких прав. Їй ніде не
залишиться місця – ні в державній сфері, ні в навчанні.
Це такий спосіб влади всюди ввести російську мову. Це
шлях до руйнації української держави, адже
регіоналізація мови загрожує цілісності держави”, –
вважає депутат Павло Мовчан [7].
Народний депутат України письменник Володимир
Яворівський також висловився різко негативно щодо
зазначеного закону: “Йдеться приблизно про 12
регіонів, де блискавично російська мова може стати
другою державною. Української там не буде, це вже
цілком зрозуміло. Це замасковано нібито під те, що так
можуть робити й інші мови національних меншин,
наприклад, на Закарпатті – мадяри, на Буковині може
бути румунська мова тощо. Та в жодній області немає
іншої мови національних меншин, де вона може мати 10
відсотків, окрім російської. А російська може мати і має
– це Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса, Миколаїв і т.д.
Тобто, у законопроекті є замаскована двомовність, а
інші мови повністю усуваються, тому що 10 відсотків
вони ніколи не наберуть” [9].
10 січня 2013 року В. Яворівський та ще декілька
депутатів зареєстрували новий законопроект, що має
змінити існуючий закон. Головне в ньому це те, що
українська мова посідає абсолютно визначене чітке
місце у мовному середовищі України як єдина
державна, яка захищається і охороняється державою. Як
зазначають автори цього законопроекту, йдеться не
тільки про декларації щодо розвитку української мови,
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а про дуже конкретні механізми. Так, відповідно до
законопроекту вводяться інспекція з української мови,
Центр української мови, усі, хто бажає займати
державні посади, повинні складати іспит з української
мови. У Пояснювальній записці вказано також, що
прийнятий Закон України “Про засади державної
мовної політики” не відповідає європейським
стандартам захисту державної мови та мов
національних меншин.
Попри посилання у Законі України “Про засади
державної мовної політики” на низку міжнародних
актів, зокрема на Європейську Хартію регіональних або
міноритарних мов (надалі Хартію), норми закону
суперечать основним завданням Хартії – говориться в
пояснюваній записці до законопроекту. Хартія була
укладена з метою захисту та розвитку регіональних або
міноритарних мов, але не прав мовних меншин. Хартія
жодним чином не гарантує будь–яких індивідуальних
чи колективних прав для носіїв регіональних чи
міноритарних мов. Таким чином, Закон України “Про
засади державної мовної політики” закріплює хибний
підхід до розуміння сфери регулювання Європейської
хартії регіональних або міноритарних мов. Закон
України “Про засади державної мовної політики”
повторює помилковість чинного Закону України “Про
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин”, який робить прив’язку до “мов меншин”
замість надання захисту мовам, носії якою складають
меншість на певній території” [10].
Взагалі автори зазначеного законопроекту вважають,
що прийняття цього закону сприятиме злагоді в
суспільстві, утвердженню української мови як
державної на всій території України у всіх публічних
сферах суспільного життя, консолідації та розвиткові
української нації, захисту регіональних (міноритарних)
мов, що опинилися під загрозою зникнення – відповідно
до цілей та принципів, визначених Європейською
Хартією регіональних або міноритарних мов,
підтримання
мовного
розмаїття
українського
суспільства та міжкультурного діалогу [10].
Ліна Костенко з цього приводу зазначає: “Мова – це
також обличчя народу, воно тяжко спотворене. У такій
ситуації, в будь–якій, а в такій особливо, держава
повинна мати глибоко продуману гуманітарну політику,
створювати
механізми
ефективного
виливу,
координувати зусилля своїх учених і митців. Бо за таких
деструкцій, у перехідний період, це життєво необхідно
– накреслити шляхетні обриси своєї культури” [11, с.
95]. Наразі процес обговорення цього законопроекту ще
не завершено.
Висновок. Сьогодні при виробленні пріоритетів
державної мовної політики України та формуванні
засад належного стану мовної захищеності як протидії
іншомовному впливу слід не тільки враховувати
передовий європейський досвід вирішення мовних
проблем, але й забезпечити належну мовну підготовку,
вивчення, крім державної і рідної, як мінімум двох
іноземних мов, які в найближчій часовій перспективі
будуть забезпечувати комунікації українців із світовою
спільнотою. З цією метою при оновленні українського
законодавства у сфері державної мовної політики
необхідно враховувати не лише українські реалії, але й
домінуючі фактори загальноєвропейського розвитку.
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ВИДОВИЩЕ У СУЧАСНОМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ПРОСТОРІ:
ФІЛОСОФСЬКО–АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Стаття присвячена філософсько–антропологічному аналізу видовища в
сучасному телевізійному просторі крізь призму феноменологічного та ігрового
підходів. У даній статті на основі феноменологічного підходу до осмислення
часу як основного виміру людської екзистенції, розробленого Е. Гуссерлем та М.
Гайдеггером, розкривається буттєвий аспект візуального сприйняття та
здійснюється розгляд видовища як особливого способу переживання світу
глядачем. Спираючись на феноменологію сприйняття, розроблену М. Мерло–
Понті, який розглядав людську тілесність як онтологічну основу бачення та
входження в світ, досліджується дієвість “зримої” причетності глядачів до
екранного
видовища,
зокрема,
як
його
тілесного
продовження.
Репрезентативна сутність сучасних телевізійних видовищ розглядається в
контексті концепту “спектаклю” Гі Дебора в якості феномену, який виступає
не тільки потужним засобом уніфікації, але й перетворює саме людське
життя на “видовищну репрезентацію”. Телевидовище концептуалізується як
сфера гри, в якій людина звільняється від тенет буденності, від однозначності
й одномірності світосприйняття.
Ключові слова: сприйняття, переживання, телевидовище, гра, спектакль,
видимість, репрезентація.

Межа XX століття, яка характеризується як
“століття видовищ”, “повстання мас” зумовила прихід
на історичну арену нового презентанта культури –
людини маси, головними особливостями якої
виступають прагнення до афектів, буденність життєвих
позицій, конструювання власної картини світу з даних,
одержаних не з безпосереднього досвіду, а
опосередкованих
сучасними
комунікаційними
системами. Здатність телевізійних видовищ органічно
“вписуватись” у повсякденне життя, сповнювати
ефектом миттєвості конкретний образ під час його
сприйняття репрезентують їх як важливу форму набуття
життєвого досвіду, який, будучи не тільки умоглядним,
а й емоційно пережитим, гармонічно входить до
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структури світобачення й світовідчуття сучасної
людини [10].
У філософсько–антропологічному аспекті проблему
видовища висвітлюють у своїх роботах Г. Дебор, П.
Вірільо, Ж. Делез, В. Вільчек, М. Хренов, П. Шульцман,
Е. Тоффлер, Л. А. Усанова та інші. Ігровий та
розважальний
характер
телевізійних
видовищ
розглядають у працях О. Косюк, А. Новікова, О. Рожок,
Т. Козакова та інші. Однак досі залишається
маловивченим аспект, який стосується характеру
сприйняття глядачем телевізійного видовища, зокрема,
його форми існування в світі, що у свою чергу визначає
коло досліджуваної проблематики у даній статті.
Мета
статті–
дослідити
антропологічно–
комунікативний
та
феноменологічний
виміри
телевізійних видовищ та характер їх впливу на сучасну
людину. Поставлена мета передбачає виконання таких
завдань: 1) за допомогою феноменологічного підходу
розкрити буттєвий аспект сприйняття та переживання
глядачем телевізійного видовища; 2) проаналізувати
видовище як сферу ігрового простору, його
розважальний характер та психоматичний ефект; 3)
дослідити вплив сучасного телевізійного видовища на
сучасного глядача в контексті концепту “суспільства
спектаклю” Гі Дебора.
Відомо, що людина – істота, яка спостерігає. Це
яскраво помітно у грецькому варіанті назви “людина” –
“άνθρωπος” – той, хто дивиться вгору. Зір і зримість,
вміння
спостерігати,
зупиняти
погляд,
тобто
зачаровуватися – одна із головних ознак, що відрізняє
людину від інших живих істот. Лише вона здатна
незацікавлено сприймати навколишню дійсність, в якій
міститься елемент видовищності. Досвід сприйняття
видовища виникає тоді, коли в очевидному з’являється
елемент
естетичного,
коли
видиме,
доступне
звичайному сприйняттю, представлене особливим
і
чином.
Водночас
тотожність
“видовища”
“небуденного” на прикладі сучасного телевізійного
простору відсилає нас до дослідження досвіду Погляду
(ключового в культурі постмодерну) – досвіду, в якому
певна подія людського життя набуває ознак
видовищності та сприймається за законами видовища
[3].
Напрацьована
феноменологією
методологія
сприйняття дозволяє якомога краще вивчити буттєвий
аспект сприйняття глядачем телевізійного видовища.
Сприйняття, що містить в собі екзистенційний зміст та
репрезентує бачене, дозволяє глядачеві переживати
видовищний акт, явлений в ефекті його присутності [15,
c.105]. У сприйнятті світ уособлюється у фактичному
існуванні того, хто сприймає таким чином, що межа між
сприйняттям і буттям зникає [15, c.110]. У момент
сприйняття переживання того, що сприймається,
розгортається як своєрідна область, в якій людина існує
чи, як каже М. Гайдеггер, розташовується. У
“Пролегоменах до історії поняття часу” структури
сущого він виводить із трьох феноменів: віддаленість,
місцевість, орієнтація. Віддалення покликане означати
ступінь
віддаленості
речі
від
особи
в
її
екзистенціальному просторі [13]. Так, перегляд
видовища телеглядачем після його “он–лайн”–
трансляції дорівнює віддаленості від центру протікання
“реального часу”. Оскільки справжнє теперішнє, на
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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думку М. Гайдеггера, виникає не в акті свідомості, а в
чуттєвому сприйнятті, екзистенційній “миті – ока”, яка
фіксує буття в його розмитості [2, c.17].
Поняття “видовище” поєднує в собі відразу
властивості та дії людини, яка дивиться, так і того, на
що, вона дивиться. На думку М. Мерло–Понті,
загадковість нашого тіла полягає в тому, що воно
одночасно є і тим, яке бачить, і тим – якого бачать.
Проявившись в середовищі видимого, завдяки своєму
тілу, яке належить до цього видимого, той, хто бачить,
не привласнює собі те, що він бачить, він входить у
світ. Людське тіло – це основа для сприйняття та
занурення (вчування) у світове тіло [8]. “Homo
percipiens” – “людина, яка сприймає” – це, передусім,
тіло серед тіл у світі просторовості [15, с.109].
Телевізійні видовища обумовлюють істотну зміну
онтологічного статусу тілесності глядача – його тіло
прирівнюється до фізичних об’єктів, інших речей світу,
а його участь у видимому обмежується лише функцією
очей. Символічний характер видовища, який передбачає
тісну взаємодію глядача у тому, що відбувається,
поступається місцем естетичному – дистанції–погляду
[6, c. 22].
Дієвість видовища стає “зримою”: причетність до
дійства відчувається у глядачів, які “фізично”
знаходяться “перед екранами” (тобто поза дійством),
але емоційно, зримо–ілюзорно та, навіть, тілесно не
тільки споглядають шоу, а створюють його. Це і
гіпотетична можливість опинитись на місці учасника
кожному глядачу, і вплив на результати голосування,
коли глядач, що відсилає власний голос за того або
іншого учасника, створює “канал” фізичної присутності
у шоу та формує ілюзію впливу на його подальший
розвиток. Ефект присутності у телевізійному дійстві
також обумовлюється тим, що під час ідентифікації із
“всевидящим” поглядом камери глядач переживає
подібність, ототожнення із самим собою в сфері
уявного [10].
Телебачення – п’ятий (після скульптури, живопису,
фотографії та кіно) спосіб, за допомогою якого людська
особистість перетворюється на видовище. Для людини
не існує більш привабливого видовища, ніж
споглядання самої себе та собі подібних. Вдивляючись
у обличчя людей на картинах, на фотознімках, на
екрані, вона, пізнаючи себе, пізнає світ [9]. “Стадія
дзеркала” Жака Лакана вказує, що визначальним
моментом у сприйнятті є ситуація впізнавання себе у
дзеркалі на основі власної ідентифікації із зображенням.
Завдяки ідентифікації подібності у людини формується
здатність до вторинних ідентифікацій, до ототожнення
себе із кимось [15, c.166]. Телевізійний двійник на
основі принципу дзеркала заміщує глядача та його
образ, який, натомість, отримує задоволення від
видовища споглядання самого себе [10].
Будь–яке видовище, зокрема, телевізійне – форма
емоційно–естетичного,
ідейно–естетичного
спілкування, важливими характеристиками якого
виступають
ефект
співучасті,
співпереживання,
співтворчості. Мільйонам телеглядачів цікаво дивитися,
як змінюється життя звичайних людей, як учасники
видовищ, переборюючи свій страх, прямують до
власної мети [10].Під час споглядання видовища
людина максимально задіює свою фантазію, уяву, вона,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

позбавляючись волі, здатності до дії, із задоволенням
занурюються у стихію споглядання. Сьогодні з деміурга
телевізійної реальності вона поступово перетворюється
в її заручника. Телевидовища, використовуючи звички і
тип сприйняття світу людиною, замість відображення
реального світу, все більше моделюють його [9].
Особливість телевізійного видовища полягає в тому,
що воно якісно змінює фундаментальну структуру
“учасник–глядач”. За поєдинком двох змагальників у
студії можуть спостерігати десятки мільйонів
телеглядачів, які знаходяться поза її межами. При цьому
і учасники телевізійного видовища, і глядачі
виявляються включеними у своєрідну гру, яка змушує
їх перетворюватися на “маски”, на “кочівних
персонажів” [9]. За допомогою відеозапису гра та її
перегляд нерідко розриваються в часі: змагання давно
відбулося, а його демонструють лише тепер – у зручний
для глядачів час. Глядацька зона гри втрачає колишні
жорсткі межі у фізичному просторі, стає теоретично
безмежною. Гра, що транслюється телебаченням,
перетворюється на телешоу, видовище [10].
У минулому гра та буденність були чітко
відокремлені один від одного, пов’язані з певними
періодами життя людини, порами року, календарними
святами тощо. Сьогодні гра – значна частина
розважального телевізійного ефіру, а людина –
активний учасник багатьох ігрових шоу. Звідси велика
кількість зірок та переможців різних телевізійних
проектів. Цікавою особливістю сучасних ігрових шоу є
те, що людьми, які беруть у них участь, керує не тільки
прагнення грошових та призових виграшів, а й
нестримне бажання слави, бути побаченим якомога
більшою кількістю глядачів, тим самим, виокремитись
із натовпу та підвищити власні самооцінку і статус
впізнавання [9]. Участь в ігрових шоу дає можливість
людині звільнитися від буденності, отримати свободу
від однозначності сприйняття світу та жорстокої
фіксації образу, який вона обирає під час розподілу
соціальних ролей у повсякденному житті. Розважаючи,
гра створює нову реальність і завдяки цьому має
яскраво виражений психоматичний ефект [6, c. 18].
Американський філософ Е. Тоффлер за ставленням
до “полегшених” за змістом і кліпових за ритмом
видовищ ділить глядачів на два табори: критиків він
зараховує до людей “Другої хвилі”, а шанувальників
називає людьми “Третьої хвилі”. “Публіку “Другої
хвилі”, – пише він, – що прагне до готових, сталих
моральних та ідеологічних істин минулого дратують і
дезорієнтують клаптики інформації. <...> Люди
“Третьої хвилі” навпаки добре відчувають себе під час
постійної дії бліців: півторахвилинних кліпів з
новинами,
півхвилинних
рекламних
роликів,
фрагментів пісень або віршів, заголовків, мультфільмів,
колажів, шматочків новин, комп’ютерної графіки. <...>
Вони уважно стежать за тим, як ці шматочки інформації
збираються та організовуються в єдине ціле в нових
концепціях або метафорах” [11].
Генеалогічно видовище розкривається як досвід
ритуалів, але відрізняється тим, що більше редукує
глядацьку активність та переносить переживання з
тілесно–чуттєвого
виміру
в
сферу
уявного
(віртуального).
Сьогодні
телевізійні
видовища
обумовлюють таку форму існування, в якій глядач
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самоусувається від реального життя для того, щоб
спостерігати за ним на відстані, уникаючи необхідності
здійснювати реальні дії та вчинки [12, c.115].
Відношення, яке вони вимагають – пасивне сприйняття.
Сучасний телеглядач не повинен зосереджуватися на
зовнішньому, реальному житті. Закінчивши нагальні
справи, він повинен піддатися магії телеекрану та
повернутися у світ, в якому його розважать, де живуть
“справжні друзі”. На тлі цих декорацій всі персонажі,
існуючі в телеефірі у вигляді ведучих, гостей програм,
експертів, акторів серіалів, стають героями розгорнутої
документальної драми тривалістю в місяці й роки. Так,
за екранним життям Андрія Малахова або Ксенії
Собчак
зацікавлені
глядачі
можуть
стежити
нескінченно [9].
У “Суспільстві спектаклю” Гі Дебор, аналізуючи
вплив видовища на глядача, зазначає, що він є
заручником Усесвіту, який суворо обмежений екраном
спектаклю, за спостеріганням якого проходить його
життя [1]. Відчуження глядача на користь об’єкта
споглядання, який є результатом їхньої неусвідомленої
діяльності, виражається ось у чому: чим більше він
спостерігає, тим менше живе, чим більше визнає
пануючі образи потреб, тим менше він розуміє власне
існування і бажання [5, c. 121]. Все, що раніше
переживалося безпосередньо, віднині віднесено до
сфери спектаклю. Формою конкретного існування
виступає абстракція, в якій людське життя є видимістю.
Видовищний час – час постійно мінливої реальності,
яка проживається уявно [1]. Історія як феномен
колишніх відносин виявляється зруйнованою, а
“хронологічний” час із традиційною послідовністю
минулого, сьогодення й майбутнього змінюється
“хроноскопічним” (у видовищності телескопії існує два
показники – “до” і “після”)[9].
На думку Гі Дебора, спектакль, що зосереджує в собі
всі погляди і свідомість, уособлює як ціле суспільство,
так і його окрему частину. Водночас остання, як він
пише, є вмістилищем хибних поглядів, а досягнута нею
уніфікація – ніщо інше, ніж офіційна мова
всезагального розділення. Глядачі не пов’язані один з
одним нічим, крім спектаклю, заворожливого центру,
який, притягуючи до себе всі погляди і свідомість,
розділює їх [1]. Видовище, впливаючи головним чином
на структури чуттєвості глядача, активно взаємодіє з
його несвідомим та підсвідомим [9]. Велика кількість
невідомих людей, які ніколи не бачили й не знали один
одного, охоплюються тією ж самою емоцією та ідеєю,
реагують на одну й ту ж музику або гасло,
перетворюються в єдину колективну істоту [4, c.64].
Гі Дебор, розмірковуючи про роль “актора” (поп–
зірки, за його визначенням) в сучасному “суспільстві
спектаклю”, пронизаному різного роду шоу, зазначає,
що зірка – “видовищна репрезентація живої людини”:
“Доля зірки – це спеціалізація уявного проживання
життя. <...> Зірки існують, щоб уособлювати типи
різноманітних життєвих стилів розуміння суспільства”
[1].
Небувале поширення телевізійних шоу–програм, в
яких приватне життя стає об’єктом публічної
зацікавленості, призводить до втрати сфери особистого,
її замкнутості та захищеності, зокрема, перетворення на
предмет всезагального огляду. Телевізійні видовища
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зумовлюють руйнування смислових меж та звичних
вимірів людського життя. Людина звикає до
множинності, альтернативності ситуацій, відсутності
обмежень, обумовлених фізичною реальністю [12, c.
115].
Творці телевидовищ прагнуть все, що потрапляє до
їхнього поля зору, перетворити на атракціон. Так,
телерепортери, показуючи життя “великим планом”,
змінюючи масштаб і значення подій, намагаються
навіть дрібній сварці (наприклад, зірок шоу–бізнесу)
надати характер атракціону–скандалу [9].
Усе це свідчить про важливе зрушення в культурі,
про свідоме стирання межі між життям і видовищем на
екрані, набуття життям ознак карнавалу, умовності і
нестійкості, аж до повного заміщення реальності
телевізійними симулякрами. У людини з’являється
переконання, що головне в житті – видимість,
спектакль, відволіктися від якого, і тим більше
протистояти йому, майже неможливо, адже штучно
створені і нав’язані образи значно яскравіші і простіші
для сприйняття, ніж ті, що людина спостерігає у
реальному житті. Конкретне життя деградує до
спекулятивного простору [5, c.121].
Отже, телевізійне видовище сьогодні тісно пов’язане
з такими поняттями як “візуальність”, “репрезентація”,
зображення/образ, дискурс/оповідання, безсвідоме. В
атмосфері тотальної телевізуалізації, головною метою
якої – привернути увагу, прикувати погляд, передати
відчуття неможливого, людина стає пасивним
спостерігачем життя та споживачем пропонованих їй
для сприйняття візуальних артефактів. Телевізійні
видовища редукують глядацьку активність та
переносять людські переживання з тілесно–чуттєвого
виміру у сферу уявного (віртуального). Їхня здатність
перетворювати все на спектакль призводить до того, що
формою конкретного існування виступає певна
абстракція, в якій людське життя стає лише
“видовищною репрезентацією”.
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Performance in a present–day TV–space: philosophical and
anthropological analysis
The article is dedicated to philosophical and anthropological analysis of the
performance in a present–day TV–space through the lens of phenomenological and
gaming techniques. In this article the existential aspect of visual perception is
discovered, and a performance is considered as a special way of spectator’s world
experience, basing on the phenomenological method of comprehending time as an
essential dimension of human existence made by Edmund Husserl and Martin
Heidegger. Relying upon the phenomenology of perception by Maurice Merleau–
Ponty, who contemplated human physicality as a ontological basis of vision and
entrance in the world, the efficacy of spectators’ “visible” complicity in screen
performance is researched, especially as its bodily continuation.Representative gist of
the modern TV–performances is considered within the context of the Guy Debord’s
“spectacle” concept as a phenomenon that is not only a powerful mean of unification,
but also transforms human life into “representation”. TV–performance is
conceptualized as a gaming scope, where a man breaks the nets of commonness,
ofunambiguity and one–sidedness of world perception.
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Зрелище в современном телевизионном пространстве:
философско–антропологический анализ
Статья посвящена философско–антропологическому анализу зрелища в
современном телевизионном пространстве сквозь призму феноменологического
и игрового подходов. В данной статье на основе феноменологического подхода
к осмыслению времени как основного измерения человеческой экзистенции,
разработанного Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером, раскрывается бытийный
аспект визуального восприятия и осуществляется рассмотрение зрелища как
особенного способа переживания мира зрителем. Опираясь на феноменологию
восприятия, разработанную М. Мерло–Понти, который рассматривал
человеческую телесность как онтологическую основу видения и вхождения в
мир, исследуется действенность “зримой” причастности зрителей к
экранному зрелищу, в частности, как его телесного продолжения.
Репрезентативная
сущность
современных
телевизионных
зрелищ
рассматривается в контексте концепта “спектакля” Ги Дебора в качестве
феномена, который выступает не только мощным средством унификации, но
и превращает саму человеческую жизнь в “зрелищную репрезентацию”.
Телевизионное зрелище концептуализируется как область игры, в которой
человек освобождается от уз обыденности, от однозначности и
одномерности мировосприятия.
Ключевые слова: восприятие, переживание, телевизионное зрелище, игра,
спектакль, видимость, репрезентация.
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СУПЕРЕЧНОСТІ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ
ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
В сучасних непростих умовах економічного, соціального й політичного
розвитку Україна опинилася також і перед необхідністю запровадження
еколого–економічної моделі ринкових реформ. З огляду на це на особливу увагу
заслуговує розгляд еколого–економічних факторів і тенденцій в сучасній
системі природокористування, а також спрямовані на раціональне
використання природних ресурсів превентивні дії державних органів. Водночас
доводиться констатувати, що перехід до ринкової економіки поки що не
призвів до змін свідомості українців щодо вирішення екологічних питань. Їх
розв’язання вважається прерогативою держави. Проте й громадянське
суспільство має докласти зусиль для продукування і реалізації системи законів,
прав та відповідальності, розробити комплекс механізмів, імплементованих в
еколого–економічну модель розвитку держави й жорстко контролювати
виконання затверджених вимог.
Ключові слова: ринкова економіка, екологічна політика, екобезпечний
розвиток.

Брак комплексності та виваженості у реалізації
ринкових реформ призвів до того, що в Україні не
відбулося глибинної трансформації економічної
системи. Відсутність чітких екологічних імперативів у
державному регулюванні унеможливлює стабілізацію
соціально–екологічних процесів, не кажучи про
економічне піднесення. Постає необхідність вирішення
проблеми створення ефективної системи управління
природокористуванням, що означає не просто
коригування нинішньої економічної політики, а перехід
до принципово іншої – еколого–економічної моделі
ринкових реформ [1, с. 96].
У ринковій економіці біоресурси, як і будь–які інші,
є невід’ємним елементом складної системи економічних
відносин і носієм вартості. У зв’язку з цим інтерес
представляють систематизація та аналіз еколого–
економічних факторів, що визначають тенденції в
сучасній системі природокористування в країнах
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транзитивної економіки. На погляд С. Д. Калашник та
В. В. Сабадаш існує низка факторів, які в умовах
незрілих або недостатньо зрілих ринкових відносин
спричиняють до появи еконебезпечних суперечностей.
Серед цих факторів виділяються наступні: [2, с. 32–33].
По–перше,
недосконалість
механізмів
та
інструментів ресурсокористування в умовах ринку. До
цих факторів відносяться: проблеми ціноутворення на
природні ресурси та послуги: у ринковій економіці, де
вартість ресурсу повинна визначатися його цінністю, у
багатьох випадках такі оцінки або неадекватні, або
взагалі відсутні, таке явище називається “провалами
ринку” [3, с. 23]; формування рентної політики, надання
субсидій, податкових пільг тощо (у багатьох країнах з
нерозвиненою або перехідною економікою рентні
підходи в природокористуванні не відповідають цілям
ефективного ресурсокористування, підприємства в
умовах відсутності ринкової конкуренції отримують
економічні переваги за рахунок протекціоністських
заходів, пільг, субсидій пільг тощо, що не сприяє
впровадженню ресурсозберігаючих технологій).
По–друге, складнощі економічної оцінки ефекту
використання природного ресурсу, альтернативної
вигоди,
екологічного
збитку,
внаслідок
чого
економічний суб’єкт може прийняти невірне рішення з
приводу використання природного ресурсу, часто на
користь “швидкої” вигоди в короткостроковому періоді.
По–третє,
відсутність
чіткої
і
стратегічно
орієнтованої екополітики,
концепцій,
стратегій,
спрямованих на збереження біорізноманіття та
досягнення сталого розвитку. Варто також додати
відсутність
адекватної
політики
екологічного
оподаткування, екологічних штрафів, незбалансовану
інвестиційну політику, яка веде до зростання
диспропорції між ресурсовитратними та переробними,
обробними і інфраструктурними галузями економіки,
нерозробленість та / або неадекватність норм,
стандартів, угод, квот, ліцензій, що регулюють сферу
природокористування [2, с. 32–33].
Превентивні дії державних органів, спрямовані на
раціональне використання природних ресурсів та
стабілізацію й відтворення навколишнього середовища,
не дають бажаного ефекту. Основними причинами
цього є: відсутність інтегрованої системи вирішення
екологічних проблем соціально–економічного розвитку,
недостатнє інвестиційне забезпечення відтворення
природно–ресурсного
потенціалу,
застарілий
економічний механізм природокористування, дуальна
система управління природними ресурсами та
охороною навколишнього середовища. Надмірна
експлуатація окремих видів природних ресурсів,
недосконалість форм та способів їх залучення у
відтворювальний
процес
потребують
перегляду
пріоритетів
природокористування,
наукового
обґрунтування механізмів їх реалізації [4, с. 156].
Завдання державного управління екологічною
політикою на найближчий час матиме подвійну
спрямованість.
По–перше,
вдосконалення
на
інституційному та технологічному рівнях мають
перебороти негативні тенденції розвитку виробничого
комплексу в бік зменшення ресурсо– та енерговитрат.
По–друге, необхідно забезпечити таку систему
управління і технологічної підтримки, яка не дала б
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можливості посилити техногенний тиск на довкілля
тоді,
коли
виробництво
почне
нормально
функціонувати [5, с. 18].
Проблема лежить також й у площині традиційного
ставлення до екологічних питань з боку суб’єктів
економіки. Якщо розглянути нещодавнє минуле, то
країни із ринковою (на той час – капіталістичною)
економікою, у якій природний ресурс є таким же
чинником виробництва і споживання, як і будь–які інші
матеріальні ресурси, вирішували питання екологізації
виробництва і споживання як чинника підвищення
конкурентоспроможності, а тому цими питаннями
переймались окремі суб’єкти економічної діяльності.
Роль і місце природних ресурсів у плановій (на той час
– соціалістичній) економіці дещо відрізнялися:
охороною довкілля опікувалися не окремі суб’єкти
господарювання з позицій зростання ефективності своєї
діяльності, а держава. Тобто окреме підприємство не
мало змоги проводити вигідну йому екологічну
політику,
оскільки
така
політика
була
загальнодержавним завданням, тобто її провадження
було централізованим [6, с. 77]. За умов встановлення
принципів ринкової економіки сьогодні суспільна
свідомість майже не змінилася, вирішення екологічних
питань не вважається особистісною потребою суб’єкта
економічної діяльності, а перекладається на абстрактну
“державу”, яка повинна ці проблеми розв’язувати.
Отже, економічна та екологічна діяльність відбуваються
різними суб’єктами, та часто в різних напрямках.
Це дуже небезпечно для встановлення парадигми
екобезпечного сталого розвитку та подальшого
розвитку України як держави взагалі, оскільки якість
довкілля відіграє все більш вагому роль як фактор
стабільного розвитку суспільства та забезпечення
конкурентоспроможності економіки України на
світовому ринку. Значна екологічна диверсифікація
території України, особливості соціально–економічних
процесів у регіонах, які в історичному, природному,
соціальному, економічному відношеннях є далеко
неоднорідними, низька результативність механізмів
державного управління сталим екологічним розвитком
України
зумовлює
об’єктивну
необхідність
забезпечення еколого–економічної безпеки держави та
її регіонів, що вимагає відповідного теоретичного
підґрунтя,
методологічних
підходів,
наукового
обґрунтування напрямів її реалізації [5, с. 3].
Таким чином, треба зазначити, що на сьогодні в
Україні, принаймні на рівні наукових кіл та
громадських організацій вже усвідомлено необхідність
переходу до еколого–економічного розвитку, що
покликаний зберегти екологічний потенціал країни і
забезпечити гармонічний розвиток природи і
суспільства. Погіршення екологічної ситуації стає
одним із значних чинників, що впливають на здоров’я і
добробут цілих країн і народів, поглиблює збіднення
населення, нерівномірність розвитку регіонів. Однак
сформовані економічні умови і накопичені екологічні
проблеми виступають перешкодою для здійснення
політики сталого розвитку. Рішення названих проблем
вимагає формування комплексних регіональних
програм з чітко визначеними інструментами і методами
впливу [7, с. 194]. Все це може забезпечуватися тільки у
довгострокових програмах, оскільки для забезпечення
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

стійкого розвитку потрібна стійкість соціальної
системи. На жаль, часта зміна політичних еліт не сприяє
стабільності розвитку в Україні, екологічні пріоритети
часто відходять на другий, а то й на третій план.
Нестабільність політичної ситуації характеризується
відсутністю єдиного розуміння глобального вектору
розвитку країни у принаймні більшості учасників
політичного процесу. Боротьба політичних сил
зводиться до перерозподілу влади та локальних
неузгоджених
реформ
замість
глобальних
трансформації. Нестабільність політична призводить
перш за все до нестабільності економічної, а
нестабільність економіки породжує у економічних
суб’єктів неможливість або небажання реалізації
довгострокових проектів, більшість яких є саме
екологічними. В умовах обмеженості ресурсів
(насамперед фінансових і кадрових) та інституційних
можливостей, зниження інвестиційної активності, спаду
промислового виробництва та зростання індексу
споживчих
цін
акценти
в
пріоритетності
природоохоронних витрат істотно зміщуються в бік
скорочення кількості екопроектів та обсягів їх
фінансування [2, с. 33].
Як це визначалося раніше, у науковій думці вже
очевидною є ідея, що екобезпечний розвиток це стійкий
розвиток, оскільки, за визначенням Конференції ООН
1992 року, стійкий розвиток – це такий розвиток, який
задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти
власні потреби [8, с. 78]. На думку Садекова А. А.
“стійкий розвиток – форма соціально–економічного
розвитку суспільства на базі постіндустріальної моделі
господарювання і з використовуванням механізмів
еколого–економічного
управління,
враховуючого
інтереси нинішнього і майбутніх поколінь і направлена
на досягнення високого рівня якості природного
середовища проживання людини” [9, с. 17]. Саме тому
стабілізація політичної системи в плані визначення
глобальних перетворень уможливлює напрацювання
форм та засобів формування парадигми стійкого
розвитку. Існуюча ситуація, коли людство загалом живе
не узгоджуючись із засадами стійкого розвитку
зумовлюється як інерційністю людського мислення, так
і насамперед тим, що інформаційно–інтелектуальний
етап
суспільного
розвитку
якому
найбільш
відповідають означені принципи, ще не є притаманним
для більшості країн світу. І для прискорення переходу в
світовому масштабі до інформаційного суспільства
надзвичайно важливим також є випереджальний
розвиток тих видів економічної діяльності, які
формують людський і соціальний капітал, тобто
соціальної сфери, що й має стати завданням
національних урядів держав світу [10, с. 6].
Явище, що істотно впливає на макроекономічні
зрушення та реформи, що проводяться в країнах з
перехідною економікою, – це глобалізація. Проблеми
соціально–економічного розвитку України в умовах
глобалізації пов’язані з тим, що країні доводиться
вирішувати питання оптимального включення в
глобальну економіку в умовах незавершеної системної
соціально–економічної і політичної трансформації. Це
проявляється передусім у недостатній розвиненості
ринкових інститутів. Ця обставина веде до того, що
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імпульси світового ринку не завжди адекватно
абсорбуються економікою України, а тому досить часто
викликають деструктивні наслідки. Другим проявом
незавершеної системної трансформації є те, що в нашій
країні ще не завершився процес формування виробничої
структури, яка б відповідала вимогам ринкової
економіки. Неконкурентоспроможну економіку України
було піддано шоковим ударам лібералізації та
неолібералізації. Але поряд з цим, інтеграція України у
глобальний простір є безальтернативною. Перспективи
для України залежатимуть від її змоги знайти новий
національний шлях, нову модель розвитку – модель
глобального інтегрування [11, с. 6].
З урахуванням особливостей перехідного періоду,
який переживає Україна, національними цілями сталого
розвитку держави, за Б.Данилишиним та Л. Шостак,
повинні стати: економічне зростання – забезпечення
можливостей, мотивів і гарантій праці громадян, якості
життя, функціонування змішаної економіки та
раціонального споживання матеріальних ресурсів;
охорона навколишнього природного середовища –
створення умов всім громадянам для життя в здоровому
навколишньому середовищі з чистим повітрям, землею,
водою, захист і відновлення біорозмаїття; соціальна
справедливість – встановлення гарантій рівності
громадян перед законом, забезпечення рівності
можливостей
для
досягнення
матеріального,
екологічного і соціального благополуччя; раціональне
ресурсокористування – створення системи правових
гарантій раціонального використання всіх видів
ресурсів на основі дотримання національних інтересів
країни та збереження ресурсів для майбутніх поколінь;
стабілізація
чисельності
населення
формування
ефективної державної політики з метою збільшення
тривалості життя і стабілізації чисельності населення
України, надання всебічної підтримки молодим сім’ям,
охорона материнства і дитинства; освіта – забезпечення
гарантій для одержання безперервної освіти громадян,
збереження інтелектуального потенціалу країни;
міжнародне співробітництво – активна співпраця зі
всіма країнами і міжнародними організаціями, які
мають добрі наміри стосовно України, прагнуть до її
економічного, соціального і екологічного процвітання
[12].
Для України найбільш актуальним є формування
домінуючої державної позиції у сфері: нормативно–
законодавчого
забезпечення,
охорони
довкілля;
розвитку відносин власності; засад формування ринку
нерухомості загалом і землі зокрема; прийняття та
реалізації
ефективної
концепції
платного
природокористування; формування системи фінансів
природокористування;
запровадження
системи
відповідальності за нанесені збитки рекреаційним
територіям
та
ресурсам
через
екологічні
правопорушення; формування та ведення системи
кадастрів рекреаційних ресурсів або/і виокремлення
рекреаційного фонду, що забезпечить відособлення тієї
частини території України, яка, завдяки специфічним
корисним властивостям, повинна мати цільовий
характер використання; розробки та запровадження
системи економічних стимулів за раціональне
використання ПРР, їх відтворення, підвищення атракцій
рекреаційних територій [13].
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Держава і представники громадянського суспільства
(неурядової
організації,
органи
місцевого
самоврядування) покликані встановити систему законів,
прав і відповідальності, розробити комплекс механізмів,
імплементованих у ринкові і жорстко контролювати
виконання затверджених вимог. Такий тип політики
існує у США і країнах Західної Європи. Зокрема,
американська модель екологічної політики – це тісна
інституціалізована взаємодія держави і представників
громадянського суспільства. Держава підтримує
ринкові “правила гри”, при цьому не стаючи на бік ні
екологічних організацій, ні промислового сектора.
Одночасно воно санкціонує створення інститутів, у
межах яких пропонує представникам громадянського
суспільства самим вирішувати суперечності, що
виникають між ними [14, с. 286]. У Європі менш
розповсюджений
формально–інституціональний
характер
екологічної
політики.
Тут
політики
обмежуються мінімумом екологічних законодавчих
актів і представницьких інститутів, але активніше
працюють з бізнесменами й екологічною громадськістю
за відкритої підтримки державою останніх. Найбільш
демократичним методом політики є делегування
державою повноважень у прийнятті певних рішень
громадам, яких це рішення торкнеться в першу чергу.
Політична нестабільність призвела врешті–решт до
того, що стан природного середовища в Україні є
катастрофічним. Головна причина цього – хижацьке
ставлення
до
її
ресурсів,
безпрецедентний
антропогенний пресинг на довкілля, що мав місце у
радянські часи і значною мірою зберігся у роки
незалежності. Практично повністю було розорано
ґрунти, країну перевантажено екологічно шкідливими
виробництвами, зведено до мінімуму її лісові масиви.
Ці чинники становили та становлять екологічну
небезпеку для всього населення країни в цілому і для
кожного громадянина України зокрема. Наслідки такого
пресингу, які найближчим часом слід подолати,
зумовили зменшення середньої тривалості життя,
депопуляцію
населення
країни,
перебільшення
смертності над народжуваністю, масове погіршення
стану здоров’я людей тощо. Все це є наслідком не
від
радянських
часів
тільки
успадкованого
індустріального
способу
виробництва,
його
технократичних стереотипів та підходів, але і
хижацьких установок різних відомств та державних
установ, великих та малих приватних підприємств,
діяльність яких недостатньо врегульована наявним
політико–правовим полем. Така ситуація створила
загрозу не тільки для здоров’я, але і для виживання
українського народу [15, с. 2].
Все це відбувається на тлі загальносвітових процесів
принципових змін у сфері політики. Прагматизм та
екстенсивне
природокористування
починає
доповнюватися принципами гармонізації взаємин
людини і довкілля, пошуком стратегії стійкого розвитку
суспільства і біосфери. Екологія стає сферою
політичних інтересів та рішень, а політика починає
більше враховувати екологічні чинники. Виокремилася
навіть така сфера діяльності, як екологічна політика.
Відповідно до рівнів екополітики певні зміни
відбуваються
на
глобальному,
регіональному,
державному та національному рівнях [15, с. 3]. Однак,
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разом із тим, принципи сталого розвитку допоки не є
основоположними в життєдіяльності людства. У цьому
зв’язку, розуміється, що сталий розвиток не має
призводити до “нульового зростання”, але також
видається вельми проблематичним знаходження виходу
із триваючої глобальної фінансово–економічної кризи,
як це вбачається у світі, через збільшення виробництва і
споживання. Адже вже зараз зрозуміло, що відбудеться
світова екологічна катастрофа, коли той рівень життя
який є нині в найрозвиненіших країнах, наприклад за
кількістю автомобілів на одну особу, екстраполювати
на кількість населення решти світу. Тому економічні
підходи, які базуються на збільшенні споживання і
максимізації прибутку об’єктивно не можуть мати
універсального характеру [10, с. 6].
Безперечно, найважливішими сферами суспільства,
де відбуваються трансформаційні процеси, є економіка
та політика. Але не менш важлива також соціальна та
соціально–культурна трансформація суспільства, тому
що соціокультурні явища не стільки відбивають
політичні й економічні процеси в суспільстві, скільки їх
визначають.
Але
становище
ускладнюється
нерозумінням того, що причина всіх криз – у духовно–
моральному паралічі суспільства, людини, і що
вирішальний конфлікт на початку ХХІ ст. полягає в
суперечностях соціуму промислової цивілізації і
соціуму
культури.
Економічна,
політична
і
соціокультурна
трансформації,
певна
річ,
взаємозалежні, і всі трансформаційні процеси у цих
сферах повинні відбуватися одночасно. Якщо економіка
та політика створюють інституціональне підґрунтя
соціокультурних процесів, то соціокультурна сфера
дозволяє усвідомити й прогресивно вирішити
економічні проблеми та політичні конфлікти
трансформаційного соціуму [11, с. 5].
З позиції сталого розвитку та досягнення стану
екологічної безпеки суспільства соціальна сфера, і
передусім, її освітньо–культурна складова відіграє
унікальну роль основного інструменту позитивних
зрушень у ставленні до довкілля. Маються на увазі не
лише відповідні зміни у свідомості та поведінці
людини, тобто, духовне забезпечення практичної
людської діяльності, але й креативні розробки нових
екологічних органічних технологій, які набувають
матеріального втілення, що може здійснитися тільки у
рамках освітньо–наукової діяльності [10, с. 6].
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Contradictions eco safety development of transformational society
In today’s challenging economic conditions, social and political development of
Ukraine was also the necessity of implementation of environmental–economic model
of market reforms. With this in mind, special attention should be consideration of the
ecological and economic factors and trends in the modern system of nature, and
aimed at the rational use of natural resources, preventive actions of public officials.
At the same time it must be noted that the transition to a market economy has not yet
led to changes in the consciousness of Ukrainians to address environmental issues.
Their decision shall be the prerogative of the state. However, civil society should
make efforts to develop and implement a system of laws, rights and responsibilities, to
develop a set of mechanisms implemented in the ecological–economic model of
development of the state and strictly monitor the implementation of the approved
requirements.
Keywords: market economy, environmental policy, environmental safety
development.

Попова И. В., кандидат технических наук, доцент, Национальный
университет пищевых технологий (Украина, Киев),
ivpopova@bigmir.net
Противоречия экобезопасного развития трансформационного
общества
В современных непростых условиях экономического, социального и
политического развития Украина оказалась также и перед необходимостью
внедрения эколого–экономической модели рыночных реформ. Учитывая это,
особого внимания заслуживает рассмотрение эколого–экономических
факторов и тенденций в современной системе природопользования, а также
направленные на рациональное использование природных ресурсов
превентивные действия государственных органов. В то же время приходится
констатировать, что переход к рыночной экономике пока не привел к
изменениям сознания украинцев по решению экологических вопросов. Их
решение считается прерогативой государства. Однако и гражданское
общество должно приложить усилия для выработки и реализации системы
законов, прав и ответственности, разработать комплекс механизмов,
имплементированных в эколого–экономическую модель развития государства и
жестко контролировать выполнение утвержденных требований.
Ключевые слова: рыночная экономика, экологическая политика,
экобезопасное развитие.
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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ
СОЦІАЛЬНИХ НОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Перебіг соціального розвитку ґрунтується на певних змінах: змінюються
не лише об’єкти, суб’єкти так само зазнають зворотного впливу цієї зміни.
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Соціальний розвиток загалом завжди є певною системністю та цілісністю, а
суб’єкт соціального розвитку, в свою чергу, пізнає та перетворює її. Отже,
спрямованість та якість соціального розвитку, міра участі в цьому процесі
соціальних новацій детерміновані ключовими закономірностями людської
діяльності. Метою статті є дослідити механізм взаємодії суб’єктів
соціальних новацій та соціального розвитку в Україні. Механізм взаємодії
суб’єктів соціальних новацій та соціального розвитку розглядається в
залежності від особливостей “людини креативного класу”, що за соціальними
та особистісними рисами якісно відрізняється від “масової людини”.
Ключові слова: новація, інновація, креативний клас, суб’єкт соціального
розвитку.

У сучасному суспільстві одним з основних процесів
є оновлення: сучасне суспільство пронизане гонитвою
за новаціями. Творчість як феномен філософської
новаційної
діяльності
здобуває
неповторного,
унікального характеру. Проблема соціального розвитку
сучасної України, визнає необхідність соціально–
філософського осмислення актуальної сутності та
механізмів закономірностей інноваційного суспільного
розвитку. Осмислення природи новацій, специфіки
новаційної діяльності має особливе значення тому, що
новації, агрегуючи результати прогресу, дозволяють
застосувати їх для задоволення потреб людини за
допомогою створених нововведень, є значущою умовою
розвитку суспільства. Це визначає актуальність
філософського аналізу проблеми соціальних новацій як
взагалі, так і окремих її аспектів.
Постановку питання про роль новацій у процесі
суспільного розвитку описано в роботах А. Ахієзера, І.
Бестужева–Лади, В. Келле, Є. Князєвої, Н. Кондратьєва.
Вивченню економічних аспектів новацій присвячені
дослідження А. А. Гордієнко, В. І. Громека, П. М.
Завліна, А. І. Іпатова, Г. А. Краюхіна, Л. С. Кулагіна, А.
А. Кутейникове, А. В. Ламанова, A. M. Медведєва.
Питання інноватики в соціальній сфері підіймались в
роботах Н. Басова, В. Воловика, В. Гольберта, М.
Лепського, О. Набатової, В. Романова, В. Федотової та
інших. Проте проблема механізмів взаємодії суб’єктів
соціальних новацій та соціального розвитку детально
висвітлена не була.
Таким чином, метою даного дослідження є
послідовний аналіз механізмів взаємодії суб’єктів
соціальних новацій та соціального розвитку в Україні.
Перш ніж говорити про безпосередньо про предмет
дослідження, доцільно визначитись, що в цілому
мається розуміється під соціальним розвитком. Так, М.
Лепський вважає: “Суттєва ознака розвитку – наявність
нововведення, як розгортання нового стосується єдності
змісту та форми цілісності…” [4, с. 73]. Ми
солідаризуємося з цим автором і зауважуємо, що
розвиток
передбачає
приріст,
реконструкцію,
поліпшення та перехід старих якостей у нові форми,
тому соціальний розвиток є неможливим без соціальних
новацій та інновацій.
На думку В. Воловика суб’єкти соціального
розвитку є видовим поняттям по відношенню до
поняття “суб’єкт” взагалі і позначає наділеного
свідомістю і волею індивіда або соціальну групу, що
здійснюють цілеспрямовану діяльність” [7, с. 146].
Звідси, у якості ключових суб’єктних характеристик
можна виокремити: наявність певних потреб та
інтересів, цілеспрямованість, вольове начало, здатність
приймати рішення, що особливо актуалізується на рівні
масштабних суб’єктів розвитку країни.
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На нашу думку, відносно новаторської діяльності
суттєвими, обов’язково незаперечними є також
творчість та здатність на творчий вчинок.
Відповідно, суб’єктами соціального розвитку
можуть бути фізичні й юридичні особи України, фізичні
і юридичні особи іноземних держав, особи без
громадянства, об’єднання цих осіб, які провадять в
Україні інноваційну діяльність і (або) залучають
майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи
запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних
проектів.
Для комплексного, результативного та ефективного
впровадження нововведень в соціальну практику
суб’єкти соціального розвитку мають щільно та
всебічно співпрацювати в найрізноманітніших аспектах
реалізації новаційного процесу.
Конкретність характеру, що завжди є атрибутом
суб’єктів соціального розвитку, проявляється у такому:
1) вони завжди представлені або як конкретні
особистості, що діють свідомо і цілеспрямовано,
відповідаючи за власні дії, або ж як певні
надособистісні соціальні утворення, за умови, що люди,
які входять до їх складу, мають спільні інтереси, цілі,
дії, що вони представляють собою певну цілісність;
2) предметно–практична діяльність або пізнання
суб’єкту соціального розвитку націлені на певний
соціальний об’єкт.
Розглядаючи особливості суб’єктів соціального
розвитку необхідно розглянути їх протилежність –
об’єкти соціального розвитку. У якості таких об’єктів
виступають соціальні проблеми, тобто обумовлені
потребами об’єктивно виникаючі у процесі соціального
розвитку питання, вирішення яких представляє для
даного соціального організму (особистості, соціальної
групи, суспільства) практичний або теоретичний
інтерес [7, с. 147–148]. Суб’єкти соціального розвитку
можуть носити і надособистісний, і колективно–
груповий характер. Такими є класи, і в контексті даного
дослідження варто звернутись до розгляду класів як
суб’єктів соціального розвитку.
Так, Д. Рікардо стверджує в роботах, що в
суспільстві є три великі класи (земельні власники,
капіталісти, робітники), які відрізняються способом
отримання
доходу
і
відповідно,
по–різному
включаються в процес розподілу суспільного багатства.
Ґрунтовні уявлення про класи часто приписують
роботам К. Маркса та Ф. Енгельса, проте майже всюди
вони цілком солідаризуються з баченням Д. Рікардо.
Іншим прикладом типології класової системи можна
навести концепцію Л. Уорнера, який дослідував
структуру суспільства США. Він виділяє шість класів:
– верхній вищий клас: заможні бізнесмени; місце
проживання – найбільш привілейовані райони міста;
– нижній вищий клас: за рівнем добробуту не
поступається верхньому, але не включає наявність
старих родових зв’язків;
– верхній середній клас: власники зі значно меншим
матеріальним статком, проте його представники
активно беруть участь у громадському житті;
– нижній середній клас: висококваліфіковані
робітники та службовці з постійним місцем роботи та
можливістю професійного зростання;
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– верхній нижчий клас: робітники, зайняті на
виробництві, повністю залежні від стану підприємства,
на якому працюють;
– нижній нижчий клас: мешканці малопридатних для
життя місць, без постійної оплачуваної роботи та
статку.
Тут кількість типів збільшується, проте це просто
деталізація, а не новий критеріальний підхід. Як видно,
ключовими критеріями поділу залишаються рівень та
джерело доходу, соціальне походження, міра участі у
громадському житті та можливість цілеспрямованого
впливу на суспільні процеси. Такі зовнішні ознаки як
місце проживання постає швидше маркером, оскільки
дозволяє
швидко
сформувати
судження
про
вищенаведені риси.
Частково погоджуючись з таким підходом, М. Вебер
формує концепцію соціального розшарування, яка
містить три компоненти. У ній класи – це певні
скупчення
людей,
що
володіють
певними
можливостями у житті і можуть справляти вплив на
долю суспільства. Класи детермінуються не лише
економічними, а й політичними та інтелектуальними
чинниками. Класова позиція визначається відповідно до
вмінь, компетенцій та освіти людини, а не її позицією
щодо засобів виробництва. Наприклад, часто
представникам аристократії, які мають політичну владу,
не вистачає економічного капіталу. А деяким багатим
родинам не вистачає положення в суспільстві та
пошани.
Французький соціолог П. Бурдьє розпочинає своє
виокремлення класів з визначення груп, що мають
схоже становище у соціальному просторі. Першою
умовою існування класу є спільність соціальної позиції
членів класу, другою – наявність у групи спільного
габітусу (матриці сприйняттів і класифікувальних
практик). Габітус (“інкорпорований клас”) впливає на
думки і суспільну поведінку даних класів, на
утворювані в рамках цих класів стилів життя і способи
споживання. Третя умова – це усвідомлення членами
класу своєї спільності як групи, що має власні інтереси
(відмінні від інших) і готова їх захищати [8].
Існують і на інші концепції класів. Концепція Й.
Шумпетера, за якою класи виникають на ґрунті
розподілу функцій, що їх виконують індивіди в
суспільстві, а ті з них, які виконують найважливіші
функції, належать до панівного класу. Концепція В.
Парето, за якою суспільство поділяється на меншість –
еліту і більшість – масу, якою керує еліта завдяки
високому інтелекту, концепція М. Джиласа, за якою
середній або новий соціальний клас складається з
бюрократії і представників партійної номенклатури, та
ін. [8].
Так чи інакше, новації – це джерело влади і впливу,
а також спосіб їх реалізації. Різні класи мають різне
відношення як до влади, так і до новацій. Відповідно,
формування неофілії (відкритості новому, новаціям) чи
неофобії (заперечення цінності нововведень) буде
залежати від класової приналежності суб’єкта. Врешті–
решт, новаторство як діяльність є полем конфлікту між
старим і новим, і в залежності від ідеології як домінанти
впровадження змін чи їх унеможливлення, новаційність
є джерелом символічної влади в суспільстві.
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На здатність до реалізації новацій, тобто на здатність
постати як суб’єкт суспільного розвитку, впливатимуть
чинники класової приналежності: майновий, освітній,
владний. В розвинених країнах зараз майнові аспекти
відходять на задній план, висуваючи на перед
особистісні риси як чинник новаторства. В країнах же,
де трансформаційні процеси тривають (наприклад,
Україна), можливість все ще визначається близькістю
до влади, наявністю зв’язків, “відповідності” новації
“курсу”, обраному олігархічною владою.
Тож,
можна
щиро
стверджувати,
що
у
постіндустріальному розвиненому суспільстві середній
клас – саме новий середній клас, тобто представники
вільних професій і менеджери: інженери, програмісти,
викладачі, вчені і тощо, ресурси яких пов’язані не з
власністю, а з професійною діяльністю – і є основним
суб’єктом соціального розвитку. Але в реальних умовах
вітчизняного сьогодення, коли означені групи людей за
багатьма можна віднести до середнього класу лише
умовно, можна зауважувати на значну новаторську
потенційність, схильність до неофілії цього прошарку,
проте і на таку ж значну суспільну обмеженість в діях
та пасивність.
Такий новий середній клас сьогодні нашій державі
має бути представлений як “креативний клас”. Такий
креативний клас на думку американського соціолога Р.
Флорида включає в себе творчих професіоналів,
зайнятих в “творчому” сегменті економіки – тих, чия
соціальна функція полягає в створенні нематеріальних
активів, що несуть матеріальний результат. Це
генератори нових ідей, нових технологій і нового
креативного змісту [11, с. 96]. Автор пропонує
сегментацію за професійним критерієм, тобто:
представниками креативного класу є професіонали
творчих, наукомістких професій.
Але в Україні важливим для виділення креативного
класу є не залучення до творчих професій, а самі
соціально–психологічні характеристики таких людей.
Такий антропо–соціальний критерій і постане
провідним для виокремлення креативного класу, що є
ширшим розумінням, аніж пропонує Р. Флорида. Так,
сьогодні до креативного класу варто віднести тих, хто
за своєю особистісною направленістю та реальною
діяльністю залучений до створення і розповсюдження
новацій, генерування ідей, створення “точок росту” [9].
Три головні цінності креативного класу, за Р.
Флорида, – це індивідуальність, мерітократія і
відкритість (різноманітність).
Індивідуальність в даному випадку розуміється як
те, що “представники креативного класу роблять
спроби створити індивідуальну тотожність, яка
відображає їх особистий творчий потенціал”.
Мерітократія – оцінка людини по особистісним
успіхам і якостям. Але тут важливо відзначити, що
представники креативного класу, що начебто проти
кастового суспільства, по суті, створюють його: коли
ключовим фактором є особисті заслуги, за кадром
залишаються соціальні умови їх виникнення. Мало
народитися розумним і здатним – потрібно мати
можливість, наприклад, отримати освіту та мати доступ
до культурних цінностей. Але це вже питання не
“індивідуальності”,
а
державного
устрою,
матеріального та соціального статусу, які людей,
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орієнтованих на особисті успіхи, мало хвилюють [11, с.
97].
І, нарешті, відкритість. На нашу думку, Р. Флорида
чітко розумів, що мова йде зовсім не про професійний
креатив. Не випадково він наводить дані досліджень
цінностей благополучних західних країн, де намічався
все більший крен у бік цінностей самовираження.
У 2000–х у книзі “Творці культури” соціолог Пол X.
Рей і психолог Р. Андерсон так описали цю соціальну
групу: вони займають активну громадську позицію з
важливих для себе питань, виступають на захист
навколишнього
середовища
та
гендерної
рівноправності. Багато з них мають серйозні духовні
інтереси,
відмовляючись
при
цьому
від
загальноприйнятих релігійних уявлень. Членам цієї
групи властиві еклектичні смаки, турбота про
саморозвиток, потреба в подорожах, схильність
презентувати своє життя в електронних “щоденниках”
та соціальних мережах, а також схильність не вважати
себе “матеріалістами у фінансовому сенсі” [2].
Стосовно саме українського креативного класу
можна додати й те, що його представники
характеризуються постійною не прив’язаністю ні до
чого і готовність до так званих “ненаправлених змін” –
термін З. Баумана з його роботи “Liquid Modernity”
(“Текуча сучасність”). Епоха змін стає нескінченною. У
підсумку рекомендована життєва стратегія – flexibility
(гнучкість, еластичність) – і підозра до всіх
довготривалих обов’язків. Найбільш чесно було б
розкрити flexibility як невияв лояльності до будь–якого
способу життя, так як все, (і новації також) постійно
змінюються. У соціальній поведінці це виражається в
так званих “ослаблених зв’язках”, коли людина
підтримує масу контактів в “мерехтливому режимі” на
відміну від минулого, коли вона мала усталене коло
рідних і друзів, незмінних протягом життя.
Загалом, всі визначення креативного класу
підкреслюють, що це люди, зайняті в нематеріальному
секторі економіки, що домагаються індивідуального
успіху, завдяки своїй освіті і творчим здібностям. Для
них характерний певний набір цінностей: особиста
самореалізація, індивідуальні свободи, прагнення вільно
самоідентифікуватися, перевага нематеріальних благ,
фінансовий успіх і відмова слідувати традиційним
моделям життя і кар’єри, асоціювати себе з певною
державою/нацією (вони – “люди світу”).
На нашу думку, в сучасній Україні “креативним
класом” називають представників наступних професій:
журналісти, письменники, вчені, артисти, художники,
фахівці PR та ін. Цю групу оголошують відповідальною
за новації та інновації в сучасному суспільстві.
Стверджується, що креативний клас – це пролетаріат
“економіки знань”. Але, на нашу думку, саме в Україні
креативний клас – це конструкція не економічна і не
політична (як, наприклад, в Росії, де це поняття тісно
пов’язане з політичним протистоянням опозиції і
держави),
а
відображає
соціальну
структуру
глобалізованого світу і цінності глобалізації.
Д. Суховська вважає, що представники “рутинних”
професій також можуть бути складовим елементом
креативного класу, за умови, що вони схильні до
впровадження інновацій і удосконалень у межах своєї
професійної діяльності, особливе місце серед них
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належить бюрократам–інноваторам. Нам імпонує
позиція цієї дослідниці, але ми вважаємо, що серед
бюрократів–інноваторів слід виокремлювати тільки так
званих неофілів – професіоналів, схильних до
впровадження
нових
тенденцій
(наприклад,
ґрунтуючись на західному досвіді), але, враховуючи
реалії нашої країни [2].
На думку В. Іноземцева, основним капіталом
креативного виробництва стає саме особистісний
капітал креативних працівників, отже, ці працівники
втрачають “пролетарські” характеристики. Таким
чином, сама по собі зайнятість працівника в певній
сфері продуктивної діяльності ще не означає його
належності до креативного класу. Нас переконує
концепція, яку представив В. Іноземцев і ми вважаємо,
що так само як людина, що власноруч виготовляє
сувеніри для туристів, не є капіталістом, вчитель, лікар
чи інженер не стають автоматично представниками
креативного класу. Креативний клас – це представники
творчих професій, фахівці, вкрай затребувані на ринку,
чий внесок у забезпечення прибутковості підприємства
є дуже значним.
У сучасному суспільстві можливе введення такого
поняття, як “людина креативна” (“homo creativus”), для
якого визначальною є творча ідентичність та
індивідуальність, у якому домінують непрагматичні
життєві мотивації, нерідко й зі специфічною творчої
моделлю поведінки [1]. Носії подібного соціопсихотипу
мають здатність до нестандартного “творчого”
мислення, до певного ризику, до прийняття ефективних
рішень в умовах невизначеності, до творчих осяянь, до
трансгресії і трансценденції, до виходу за межі
іманентної особистісної даності. В інших соціальних
прошарках, в тому числі в бюрократичному класі,
домінує, як правило, цілком раціональна мотивація.
Процедура побудови креативного класу в Україні, на
наш погляд, складається з трьох основних етапів: вибір
показників творчої активності, побудова інтегрального
критерію творчості та виявлення ідентифікаційних
процедур креативності, належності до креативного
класу.
Варто зауважити, що креативний клас є
слабкодиференційованою спільнотою, процес його
визначення за формальними та статусними критеріями
ускладнений, не постає можливим його виділення
адміністративним шляхом або насадження “згори”.
Належність до креативного класу не пов’язана ні з
суспільним положенням, ні з рівнем доходу, ні, навіть, з
рівнем чи ґатунком освіти, проте представники
креативного класу часто відносяться до певного
соціопсихотипу. Цей психотип в першу чергу
проявляється в активній життєвій позиції, відчуттям
власної гідності, розвиненим вольовим началом.
З іншого боку, креативному класу як середовищу, де
домінує неофілія, протистоїть “масове суспільство”, де
домінує неофобія. Атмосфера масового суспільства – це
духовна атмосфера, що складається в розвинених
країнах Заходу в результаті бюрократизації суспільних
інститутів,
розповсюдження
грошово–тіньових
відносин на всі форми міжособистісних контактів. Цю
доктрину розробляє іспанський вчений Х. Ортега–і–
Гассет. В подібній системі суспільних відносин кожна
людина відчуває себе статистом, виконавцем ролі, що
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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нав’язана йому ззовні, частинкою безособового начала
– натовпу [10, с. 35].
Особливо ризикованою така форма соціальної
організації стає сьогодні і, безумовно, впливає на
соціальний розвиток та соціальні новації. На думку К.
Ясперса, масове суспільство є хворобою ХХ ст., а
власне маси – рід існування та розкладення людського
буття, коли світ попадає в руки посередностей. Маса
нерозчленована, не має своєї базової основи та
позбавлена самосвідомості [12, с. 405]. У результаті
цього масове суспільство породжує тоталітарний режим
з його принципом “стадного існування”. Це свідчить
про те, що громадянин в умовах масового суспільства
втрачає фактично свої стратегічні орієнтири – тобто
втрачає орієнтири реалізації потенціалу і розвитку: як
для власне себе, так і для спільноти в цілому [12, с.
412].
Відповідно виникає протиставлення культури еліти
(“елітарної культури”) культурі “маси” – “масовій
культурі”. Елітарна культура прагне до змін та
оновлення, вона неофільна і перспективна; масова
культура прагне до стабілізації і відтворення, вона
неофобна і прагне стандартизації. Відповідно, за своєю
чисельність неофобна масова культура здатна
пригнітити неофільну культуру креативного класу.
Як зазначає Г. Лебон, сучасна епоха еволюціонувала
до ери натовпу. Така еволюція зумовлена двома
факторами: руйнуванням релігійних, політичних і
соціальних вірувань, що становили фундамент
цивілізації, та виникненням нових ідей (зокрема,
соціалістичних) та наслідками технологічної революції.
За його словами, на сьогодні претензії натовпу стають
ще більш визначеними [3, с. 151]. При цьому маси є
діяльними, але ця діяльність з руйнівним вектором. Г.
Лебон випередив Х. Ортеґу–і–Ґасета, констатуючи
прихід ери мас, яка у останнього отримала назву “бунту
мас”. Маса, на його думку, – це посередність, і в разі,
коли б вона повірила у свою обдарованість, мали б
місце не соціальні зрушення, а всього лише самообман
[6, с. 131]. На нашу думку, вихід – в створенні нової,
аристократичної еліти – людей, здатних до вільного
“вибору”, скерованого тільки безпосереднім “життєвим
поривом”.
На деструктивному впливі мас на креативну еліту
зауважували багато вчених. А. Шопенгауер поділяв
людей на два типи: “людей генія”, що мають особливу
здатність до естетичного світоспоглядання і художньо–
творчої діяльності, і “людей користі”, що зорієнтовані
здебільшого на практичну, утилітарну діяльність. На
цих же позиціях виступає Г.–Г. Гадамер, на думку
якого, з часом неминуче ще чіткіше розмежування між
масою і тими небагатьма по–справжньому творчими
талантами, які існуватимуть з масою поруч у часі [5, с.
379].
Отже, як висновок можна зазначити: механізм
взаємодії суб’єктів соціальних новацій та соціального
розвитку напряму залежить від особливостей “людини
креативного
класу”, що
за
соціальними
та
особистісними рисами якісно відрізняється від “масової
людини”. Це обумовлює їх відмінності у русі
суспільного розвитку. Проте, хоч належність до певного
соціопсихотипу постає ключовою передумовою, роль
зовнішніх
обставин
у
формуванні
новаторів
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переоцінити важко. Так, організаційна структура будь–
якого регіону України являє собою не стільки набір
елементів, скільки індустріальну екосистему, що
об’єднує місцеві інститути, культурне середовище,
економіку та корпоративну організацію. Взаємодія між
різними секторами змінює їх власне облаштування і
успішний технополіс – динамічне синергійне
середовище, яка являє собою дещо більше, аніж суму
елементів, що її утворюють.
Перспективами подальших досліджень є розробка
прикладних підходів до оптимізації процесів взаємодії
суб’єктів соціального розвитку в інтересах доцільного
та
цілеспрямованого
оновлення
українського
суспільства.
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An arrangement of social novations and social development interaction
Social development is based on certain changes: changing not only the objects,
subjects also experience the opposite effect of this change. Social development in
general is always system and integrity, and the subject of social development, in turn,
learns and transforms it. The purpose of this article is to investigate the mechanism of
interaction of subjects of social innovation and social development in Ukraine. The
mechanism of interaction of the subjects of social innovation and social development
is considered depending on the characteristics of the “man of the creative class”,
which social and personality traits is qualitatively different from the “mass man”.
Keywords: novation, innovation, creative class, the subject of social
development.
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Механизм взаимодействия субъектов социальных новаций и
социального развития
Социальное развитие основывается на определенных изменениях:
меняются не только объекты, субъекты также испытывают на себе
обратное влияние этого изменения. Социальное развитие в целом всегда
является системой и целостностью, а субъект социального развития, в свою
очередь, познает и преобразует ее. Итак, направленность и качество
социального развития, степень участия в этом процессе социальных новаций
детерминированы ключевыми закономерностями человеческой деятельности.
Целью статьи является исследовать механизм взаимодействия субъектов
социальных новаций и социального развития в Украине. Механизм
взаимодействия субъектов социальных новаций и социального развития
рассматривается в зависимости от особенностей “человека креативного
класса”, который по социальным и личностным чертам качественно
отличается от “массового человека”.
Ключевые слова: новация, инновация, креативный класс, субъект
социального развития.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Соціальний прогрес в Україні можливий не тільки шляхом відродження
духовно–інтелектуальної енергії громадянського суспільства, але й на засадах
розгортання творчого потенціалу особистості. Адже в демократичному
суспільстві, яке намагається розбудовувати наша держава, людина має стати
стрижнем національної правової системи. Для її становлення необхідно
забезпечити дійсну реалізацію декларованих Конституцією прав і свобод
громадян. З огляду на це політико–правовий порядок в Україні має спиратися
на могутню духовну основу, яка б цілком поділялася і підтримувалася
громадянами і становила фундамент для національної правової і законодавчої
системи. В таких умовах політична соціалізація особистості відбуватиметься
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на засадах гуманного, духовно–етичного, морального вимірів, орієнтованих на
врахування її приватних інтересів та їх гармонізацію з соціальними перевагами.
Ключові слова: демократія, правові норми, політична соціалізація.

У суспільній свідомості ще поволі, але все ж таки
поглиблюється розуміння того, що вихід із системного
кризового становища, в якому опинилася пострадянська
Україна, процес її функціонування та прогресивний
розвиток як незалежної європейської держави можливі
тільки шляхом руйнування тоталітарної “закритої
соціальної системи”, моделі соціального устрою типу
“моносуб’єкт” [1, с. 124], на шляху формування
громадянського суспільства, гуманізації права, держави
і
законодавства,
інтеграції
в
міжнародне
співтовариство. Йдеться про демократичний, правовий
розвиток державно організованого суспільства, де саме
людина повинна стати метою, принципом, а не
способом, засобом державного устрою, де права і
свободи фізичної особи в тріаді взаємодії “людина –
суспільство – держава” повинні стати стрижнем як
національної правової системи загалом, так і системи
права і законодавства зокрема.
Закріплення законодавцем у Конституції України
цілої низки демократичних прав і свобод людини
відображає об’єктивну тенденцію зростання ролі
особистісних, суб’єктивних чинників, приватних
інтересів, якості гуманізму та духовності в суспільних,
особливо економічних, процесах, розширення і
поглиблення свободи творчої індивідуальної діяльності
на фоні зростання складності людських взаємозв’язків
та відносин, світових інтеграційних процесів. Нині не
тільки усвідомлюється закономірність складності
суспільного буття, соціальних процесів, їх взаємодії з
природними явищами, але й глибше сприймається суть
цієї складності – посилення єдності різноманітності,
властивості, яка пронизує і увесь всесвіт, і будь–який
суспільний лад, будь–яку сферу суспільного життя,
зокрема правову дійсність, і становить один з
основоположних принципів Природи. Всесвітній досвід
суспільного розвитку свідчить, що соціальне буття
єдине за своєю суттю та спільністю. Необхідними
умовами для вияву його єдності виступає множинність,
різноманітність
його
складових.
Абсолютна
одноманітність означала б зупинку життєдіяльності,
тому що сила життя, його ритм вимірюються саме
багатством різноманітності, яке створюється у процесі
розвитку.
Ці думки є актуальними в наші дні, оскільки
залишається невирішеною, зокрема, проблема взаємодії
принципів індивідуальної та колективної свободи
всередині людської єдності. Початок XXI ст.
характеризується тенденцією інтеграційних процесів,
які здійснюються на поліцентричній основі, тобто їх
осереддям є орієнтація на велику кількість центрів
ухвалення рішень, основним з яких розглядається
вільна
особа,
розвиток
духовних,
моральних
властивостей якої становить підґрунтя розвитку нації,
суспільства загалом. Не випадково в наукових
дослідженнях сьогодні обґрунтовується думка про те,
що кожна людина може розглядатися окремо діючою
особою, яка спроможна за невеликих змін її поведінки
або споживацьких звичок значною мірою вплинути на
економічну рівновагу, а отже – на соціальну гармонію
загалом.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Тим самим сучасний соціальний прогрес в Україні,
зокрема правовий прогрес, можливий лише шляхом
включення у процес суспільного розвитку не тільки
потенціалу держави, але обов’язково і творчого
потенціалу всіх її громадян шляхом відродження
духовно–інтелектуальної
енергії
громадянського
суспільства, насамперед національного підприємництва
як його провідної соціально–економічної складової.
Політико–правовий порядок в Україні, який повинен
бути представлений перш за все як соціальна, правова
організація державної влади, вимагає могутньої
духовної основи, яка б цілком поділялася і
підтримувалася її громадянами і становила фундамент
як національної системи права, так і законодавства.
Без духовної та правової опори на людину сучасне
суспільство приречене на анархію та деградацію. Без
врахування людського чинника, його соціально–
етичних начал усі політичні намагання здійснити
демократичну трансформацію українського суспільства,
насамперед радикальні перетворення в економіці,
будуть марними. Будь–яка політика, програма, модель
демократизації суспільного ладу, конституційного
порядку або законодавчий акт втрачають свій сенс,
якщо їм бракує гуманного, духовно–етичного,
морального вимірів, орієнтованих на обов’язкове
врахування
приватних
інтересів
людини,
їх
гармонізацію з публічними інтересами суспільства та
гарантії прав і свобод людини, їх захист. Не держава, а
людина з її потребами та інтересами, правами і
свободами повинна стати якісно новою метою процесів
демократизації українського суспільства та визначати
основний соціальний вектор у взаємовідносинах
суспільства і держави, юридичних відносинах держави і
громадянина, функціонуванні правової системи,
системи права і законодавства.
Нормативно–правовим фундаментом становлення та
розвитку приватно–правових основ функціонування
суспільних відносин в Україні необхідно розглядати в
першу чергу конституційне закріплення правової норми
(ст. 1), згідно з якою “Україна є суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, правова держава”. У
відповідності з суттю та змістом цієї норми, що
розкриваються в подальшому в інших статтях
Конституції України, передусім у ст. 3, людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека в
суспільстві визнаються найвищою соціальною цінністю.
Більше того, ч. 4 ст. 3 Основного Закону України
визнає, що права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість державної діяльності,
за яку держава повинна відповідати перед людиною.
Основним обов’язком української держави визнається,
таким чином, утвердження і забезпечення автономії
індивіда, прав і свобод людини. Людина, в свою чергу,
набуває право на невтручання держави у сферу свободи
особи, визначену законом, і одержує юридичні гарантії
державного захисту в разі порушення її прав і свобод.
“Звернення до суду для захисту конституційних прав і
свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується”, – закріплено у ч. 3,
ст. 8 Основного Закону.
Таким чином, проголошується, що не людина існує
для держави, а держава для людини. Йдеться, зокрема,
про створення державою для людини правових умов
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

реалізації її законних приватних інтересів, включення їх
в структуру суспільних відносин, у прогресивний,
екологічно безпечний розвиток суспільства в цілому.
Забезпечення інтересів людини, її майнових та
особистих немайнових прав, зокрема її гідності,
свободи та юридичної рівності, конституційне визнано
кінцевою духовною та інтелектуальною метою
української держави і суспільства загалом.
Названі та інші демократичні конституційні
положення повинні розглядатися як методологічні
орієнтири на шляху розроблення вітчизняною
політико–юридичною наукою нової політико–правової
доктрини – одного з найважливіших ідеологічних
обґрунтувань державної правової політики України, в
тому числі у сфері законотворення.
Концептуальним ядром цієї політико–правової
доктрини має бути ідея необхідності врахування
вихідного значення законного приватного інтересу
людини у процесі створення демократичного правового
порядку в суспільстві, визначення правових меж
розмежування і взаємодії приватного та публічного
інтересів у суспільстві; підхід до держави як до
політичної функції громадянського суспільства, яке
повинно здійснювати реальний контроль за державною
діяльністю; визнання основним обов’язком держави
саме утвердження і забезпечення прав і свобод людини,
гармонійний розвиток яких, з урахуванням зобов’язань
у суспільстві, є основою публічних інтересів, що
виражаються і захищаються державою; розуміння
юридичного закону як нормативно–політичної функції
права і держави; усвідомлення необхідності та міри
розмежування і взаємодії приватно–правових та
публічно–правових основ регулювання суспільних, в
першу чергу економічних відносин тощо.
Сучасна вітчизняна доктрина демократії як
методологічна і теоретична основа пізнання та
перетворення політико–правових явищ і процесів має
не
тільки
відображати
національні
юридичні
особливості, а й включати в себе елементи правового
розвитку країн розвинутої демократії, проте тільки
згідно з історично та логічно виправданою для нашого
суспільства схемою соціального розвитку. Виходячи з
того, що суспільна життєдіяльність є планетарним
явищем, можна в принципі вести мову про єдність її
форми та тенденції історичного розвитку, хоча це не
виключає, а навпаки – передбачає різноманітність на
шляху розвитку єдності цієї форми (сторін, аспектів,
структур тощо) і процесів її функціонування. З цієї
точки зору справедливим є твердження про єдність
різноманітності транснаціонального розвитку різних
правових систем, серед них і систем громадянського
права, як певних форм суспільних відносин.
“Між різними системами права в дійсності, –
зазначає дослідник, професор права В. Брюггер, – існує
більше загального, ніж ми звично гадаємо” [2, с. 28].
Зближення правових систем є у певній мірі подією, яка
вже відбулася, – наголошує учений, – є підсумком
розвитку кримінального права у XX ст. і його
неминучою перспективою у XXI ст. Таке розуміння
дозволяє
виділити
загальну
закономірність
транснаціональної (загальнолюдської) природи правової
науки, не виключаючи при цьому особливості
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соціально–політичної функції правознавства конкретної
держав.
Без широкого порівняльного аналізу та глибокого
усвідомлення процесів, які відбуваються у світовому
демократичному і політико–правовому розвитку (серед
іншого в міжнародному публічному і приватному праві,
а також у внутрішньому праві інших країн), в
методології правового мислення та пізнання правової
дійсності неможливо розв’язати основні суперечності
правової системи успадкованої Україною від
колишнього СРСР, зрозуміти закономірності та
перспективи
власного
національного
правового
прогресу
загалом,
неможливі
його
наукове
прогнозування, ефективність практики законотворення
та застосування законів [3, с. 403].
Проте порівняльне вивчення правових систем не
означає тільки вивчення зарубіжного досвіду. Водночас
треба вивчати і власний досвід, Не варто нехтувати
власним національним минулим, напрацьованими
знаннями та досвідом, зокрема у сфері теорії та
практики
юриспруденції
радянського
періоду
суспільного розвитку. Не можна не визнавати
загального позитивного внеску радянської юридичної
науки у розвиток світової правової культури, особливо
в галузі розроблення проблем публічно–правового
характеру. І в цьому полягає безсумнівна заслуга,
зокрема, вчених України, які зробили суттєвий внесок
не тільки у розвиток радянської юридичної науки, а й у
становлення незалежної державності України. Вони
нині є кадровою та ідеологічною основою вітчизняної
юридичної науки, беруть активну участь у розвитку
національної теорії права та держави та перетворенні
юридичної практики.
Громадська,
зокрема
теоретична,
позиція
антиісторизму, небажання чи нерозуміння необхідності
конструктивно–критично вивчати в нових історичних
умовах свій і чужий досвід минулого, з одного боку, а з
іншого, – враховувати у практичній політиці, в тому
числі і правовій, наявність в Україні історично
успадкованих від минулого соціальних сил і цінностей
неминуче спричинюють сьогодні повторення колишніх
помилок у ще гіршому варіанті [4, с. 305]. Однак,
вивчаючи минулий зарубіжний та свій національний
досвід, слід враховувати, що на конкретні історичні
факти, події, інституції, юридичні норми тощо потрібно
дивитися тільки як на можливі аналоги, варіанти
розв’язання певних суспільних проблем, які колись, за
певних історичних умов, якоюсь мірою вже були
реалізовані.
Політико–правові поняття, які застосовуються в
політико–юридичній науці та практиці, так само
мінливі за своєю суттю і значенням, як і життєві
процеси, певним відображенням і вираженням яких є ці
поняття. Тому некоректно з наукової точки зору, з
прагматичної – небезпечно як “модернізувати” історію
права, зокрема історію становлення інституту
приватного права, робити висновки про події далекого
минулого на основі сучасних поглядів, уявлень про
добро і зло, у відриві від об’єктивних умов та чинників,
так і сліпо переносити на сучасний національний ґрунт
чужий або застарілий правовий досвід, не маючи, крім
того, конкретного уявлення про можливості нашого
суспільства щодо свого відтворення та розвитку.
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Тому було б доречно пам’ятати про те, що немає
єдиних і одних і тих же ідей свободи особи, правового
устрою, конституційної держави, однакових для всіх
народів і часів, як немає капіталізму чи іншої
господарської або громадської організації, однакової у
всіх країнах.
Усі політичні та правові ідеї і принципи у свідомості
кожного суспільно–історичного народу поряд із
загальним
набувають
особливого,
конкретного
звучання. Тому не можна компенсувати відсутність в
Україні
реального
демократичного,
соціально–
культурного, правового середовища, де права і свободи
людини справді були б вищою соціальною цінністю,
спробою вивести правові поняття та категорії не з
власного суспільного, серед нього правового, буття, а
виключно з науково–практичного досвіду країн
розвинутої демократії. Там природно–еволюційному
розвиткові демократичних економічних та політичних
відносин синхронно корелювали становлення і розвиток
інститутів приватної власності і приватного права,
громадянського
суспільства,
правової
держави
відповідного рівня розвитку тощо. При цьому
некоректно посилатися і на експертні оцінки західних
учених–правознавців та економістів, чиї знання та
досвід ґрунтуються головним чином на дослідженнях
правових і економічних проблем, які аж ніяк не
адекватні суті, значенню та особливостям суспільних
відносин і проблем перехідного періоду України.
Метод сліпого, огульного, а часом і кон’юнктурного
запозичення і перенесення на національний ґрунт
світового
досвіду
реформування
або
навіть
трансформації економічних, політичних, юридичних та
інших суспільних відносин, широко поширений в
Україні, нерідко стає одним із джерел непрогнозованих
соціальних труднощів нинішнього перехідного періоду,
сприяє поглибленню кризових явищ у суспільстві та
швидкому зубожінню абсолютної більшості населення.
Некритичне сприйняття західних демократичних та
економічних правових ідей і спроби утвердження в
українському суспільстві, навіть з добрими намірами,
але в умовах відсутності реальних економіко–правових
механізмів реалізації цих ідей призвели нині до того, що
незалежність, демократія, права і свободи людини,
право на приватну власність, свобода підприємництва у
свідомості багатьох людей стали безпосередньо
асоціюватися з реальним погіршенням рівня їх життя та
особистою незахищеністю.
А це не тільки дискредитує ідею політичної
незалежності, суверенності України, викликає, на жаль,
реакцію відторгнення від ідеології політичної та
економічної демократії, майнової самостійності і
підприємництва, але й призводить до втрати довіри
народу до державної влади, без активної підтримки якої
за умов посттоталітарного суспільства демократичні
трансформаційні процеси просто неможливі. Хаос у
суспільній
свідомості
може
стати
причиною
непередбачених соціальних деструктивних процесів,
тому що штовхає, свідомо чи несвідомо, зневірену
людину праці на шлях підтримки ідей становлення
жорсткого порядку (під яким наша суспільна
свідомість, природно, зберігає інформацію, що
стосується тільки тоталітарного політичного режиму) і
новоявлених політичних авантюристів та екстремістів.
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Під час розроблення демократичної правової
доктрини, теорій публічного та приватного права,
концепцій державної правової політики, комплексних
заходів щодо здійснення правової реформи в Україні
тощо необхідно враховувати не тільки раціональні, а й
ірраціональні
чинники:
соціальну
психологію
українського народу, його прагнення, інстинкти,
мотивації у процесі суспільних перетворень. Народні
маси завжди становлять сутнісний елемент будь–якого
державного ладу, його підмурок. Все, що робиться
наперекір народним масам, не може розраховувати на
могутній та тривалий успіх. При встановленні у
суспільстві політичної свободи необхідно старанно
уникати всього, що може завдати шкоди народному
почуттю. Найменше можна нехтувати тим, що
найдорожче для народу. Нехтування своїм і гонитва за
чужим – ознака легковажності у політиці. Добре відомо,
що екзотичну іноземну рослину не пересаджують
свавільно на чужий ґрунт; для неї потрібно готувати цей
ґрунт, інакше рослина швидко загине.
Не можна декларувати кардинальні перетворення в
українському суспільстві, проголошувати права і
свободи людини, з одного боку, а з іншого, – ігнорувати
можливості цих перетворень, реальні гарантії та захист
проголошених прав і свобод, фундаментальні основи
політичного і правового устроїв суспільства, покликані
забезпечувати гармонійну взаємодію людини, державно
організованого суспільства і природи.
Людина – єдиний суб’єкт цілісної чинної системи
політики і права за демократії. За умови зростання ролі
індивідуальності, об’єктивного чинника в суспільному
процесі, у взаємодії з державою та суспільством
необхідно особливо звернути увагу на те, що в
суспільстві людина повинна виступати не тільки як
суб’єкт приватно–правових, зокрема цивільних,
відносин, а й суб’єкт публічно–правових відносин –
єдиний суб’єкт цілісної чинної системи позитивного
права.
Будь–яка соціально–економічна і політико–правова
система не може вільно та стабільно існувати без
певних зобов’язань (в тому числі юридичних
обов’язків) приватних осіб та посадових осіб
державного апарату. Свобода в сучасному суспільстві
тільки тоді може трансформуватися у суб’єктивні права,
коли вона визнається і визначається юридичним актом,
прийнятим державою, яка, у свою чергу, повинна бути
оформлена
правом,
підпорядковуватися
певній
політико–юридичній процедурі. Не може бути
правопорядку в суспільстві, де кожний – суддя своїх
власних прав та обов’язків за відсутності будь–якої
відповідальності перед суспільством.
У цьому плані вагомою є проблема сваволі та
егоїзму того індивіда, для якого пріоритетними в
суспільстві виступають тільки його приватні інтереси.
У такому контексті питання філософії права, політології
і суспільно–політичної, правової практики повинні
прагнути до подолання крайніх форм індивідуалізму,
характерних для громадянського суспільства періоду
раннього капіталізму, – що є особливо вагомим для
України. Це подолання здійснюється багато в чому
шляхом морально–етичного розвитку суспільства і за
допомогою держави, яка, на нашу думку, повинна
втілювати розум, свободу, моральність, право і бути
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покликаною примирити суперечливі інтереси індивідів і
груп. Тому, коли говорять, що свобода полягає взагалі в
тому, щоб робити все, що завгодно, то таке уявлення
свідчить про повну відсутність культури мислення, в
якому немає і натяку на існування того, що є самі в собі
і для себе вільна воля, право, моральність тощо.
Свободі притаманні право і моральність, які в собі і
для себе є такі загальні сутності, предмети і цілі, які
відкриваються лише діяльністю мислення, що
відрізняється від чуттєвості та розвивається на
протилежність їй, які у свою чергу повинні поставати
спершу перед чуттєвою волею та асимілюватися з нею і,
причому, всупереч їй самій. Свободу завжди розуміють
помилково, визнаючи її у формальному, суб’єктивному
значенні, не беручи до увага її суттєвих предметів і
цілей; таким чином, обмеження потягу, жаги,
пристрасті, що належать лише приватній особі як такій,
обмеження сваволі приймається за обмеження свободи.
Навпаки, таке обмеження є просто умовою, яка робить
можливим звільнення, а суспільство і держава, по суті, є
становищами, в яких здійснюється свобода.
Система суб’єктивних прав, обов’язків та
відповідальності
завжди
зумовлюється
певною
комбінацією об’єктивних умов та суб’єктивних
чинників, об’єктивними суспільними потребами. І
тільки в тому разі ця система стає осередком
юридичних відносин, якщо фіксується державою в
різних юридичних формах.
Штучно не можна абсолютизувати роль особистості
у будь–якій соціальній формі спільної комбінованої
праці людей, у будь–якому суспільстві. Не можна
перебільшувати у структурі та процесі співжиття
приватні засади і особливо протиставляти їх публічним
засадам – корінним інтересам суспільства. Не можна
гіпертрофувати роль окремо взятого індивіда у
суспільстві, роль його приватних інтересів, як не можна
протиставляти особистість та суспільство, ставлячи при
цьому запитання: яка із цих двох засад соціального
життя є метою, а яка – тільки засобом [5, с. 97].
Таке питання передбачало б реальне існування
окремої особи як замкнутого кола, в той час як
насправді кожна окрема особа є тільки осередком
нескінченної кількості взаємовідносин з іншим та
іншими, і відокремлювати її від цих відносин означає
відбирати у неї будь–який дійсний сенс життя,
перетворювати особу на порожню можливість
існування. Тому підкреслимо, що все, що існує в
загальному житті, тим чи іншим чином впливає на
поведінку окремих осіб, всотується ними, і тільки в них
і через них набуває своєї остаточної дійсності чи
завершення. А якщо поглянути на це з іншого боку, то
виявиться, що в особистому житті його справжній сенс
досягається через суспільне середовище і так чи інакше
зумовлюється його становищем. У цьому розумінні
можна вважати справедливим висновок, який полягає в
тому, що суспільство є доповненою або розширеною
особистістю, а сама особистість виступає в реальному
світі як сконцентроване чи зосереджене суспільство.
Але за жодних обставин не можна забувати
принципової суспільної характеристики людської
природи.
З цієї точки зору, зміст закономірності єдності
різноманітності, що пронизує суть соціального, у тому
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числі політико–правового, прогресу полягає в
необхідності
дотримуватися
вимог
морального
імперативу загальнолюдських цінностей, з одного боку,
а з іншого, – створювати і реально забезпечувати
юридичними засобами суспільні умови, які сприяють
різноманітності
можливостей
вияву
творчої
індивідуальності людей, націленої, в кінцевому
підсумку, на забезпечення публічних інтересів
суспільства, загального блага. Суспільний порядок,
спроможний за допомогою, зокрема, системи
соціальних норм, серед них юридичних, забезпечити
широкий вияв свободи людини, належні умови її
матеріального і духовного розвитку, з одного боку, а з
іншого, – задоволення суспільних (публічних) благ
шляхом досягнення єдності людей у свідомому
обмеженні своєї свободи волі, – може розглядатися
важливим джерелом соціального прогресу як
суспільство розвинутої правової та юридичної
культури.
Всесвітня історія може бути зображена як
дискретний (переривчастий) рух розвитку принципу,
змістом якого є усвідомлення людством свободи не
тільки як абстрактної соціальної цінності, а й як
певної органічної властивості суспільних відносин,
правовий порядок яких означає, що благо свободи волі
людини – це не лише її права, а й певні обов’язки,
зобов’язання і відповідальність перед іншими людьми
та суспільством в цілому в особі її держави.
Не випадково нині набувають особливого значення
проблеми соціальної справедливості, соціальної
демократії, соціальної ринкової економіки, соціальної
правової
держави,
соціальних
обов’язків
та
відповідальності особи (фізичної та юридичної) перед
державою і держави як універсальної політичної
структури – перед суспільством і світовим
співтовариством тощо.
Поряд з правами і свободами людини в конституціях
багатьох країн з’являються приписи щодо її обов’язків
та відповідальності перед суспільством. Український
законодавець, закріплюючи право кожної людини на
вільний розвиток своєї особистості, застерігає в ст. 23
Конституції України, що це можливо лише за умови
відсутності порушень прав і свобод інших людей та
обов’язків перед суспільством. Навіть закріплюючи
принцип непорушності права приватної власності в
Україні, законодавець підкреслює: “Використання
власності не може завдавати шкоди правам, свободам та
гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати
екологічну ситуацію ті природні якості землі” (ч. 8, ст.
41 Конституції України). Ст. 68 Конституції України
закріплює норму, згідно з якою кожний зобов’язаний не
тільки неухильно дотримуватися самої Конституції та
законів України, але й не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей.
Співвідношення суспільства і держави в сучасності
ускладнилося: з’явилися цілий ряд інститутів,
суспільних за своїм статусом, але спрямованих саме
дією на державу і виконуючи роль зв’язку між двома
цими сферами (масові партії, профспілки і тому подібні
асоціації). В сучасних соціальних концепціях демократії
і моделях суспільного устрою в умовах глобалізаційних
та трансформаційних змін усе активніше і впевненіше
аналізується
динаміка
розвитку
процесів
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самоорганізації в соціальних системах, структура і
алгоритм
функціонування
суспільства
прямого
громадянського народовладдя і самоврядування [6, с.
610].
Тобто формування сучасної вітчизняної системи
демократії, політики, права, галузей, інститутів, норм
публічного і приватного права повинно відбуватися у
напрямі не стільки стимулювання егоїстичних
індивідуальних інтересів людини, скільки захисту її та
суспільства в цілому від свавілля приватного інтересу
як самої людини, так і держави, точніше від
дискреційних адміністративно–владних повноважень
посадових осіб. Як окрема людина у своїх правах та
обов’язках має бути обмежена публічними інтересами
суспільства, визнаними та закріпленими в нормах і
галузях публічного та приватного права, так і держава
не повинна бути всевладним тираном щодо людини. У
своїй діяльності, компетенції держава повинна бути
обмеженою, “зв’язаною” законними правами і
свободами людини, нормами приватного і публічного
права.
У цьому плані особливо актуальними сьогодні є ідеї
про те, що в правовій державі влада повинна
визначатися певними межами, які вона не може і не
повинна переступати. Обмеженість влади у правовій
державі створюється визнанням за особистістю
невід’ємних, непорушуваних та недоторканних прав.
Саме завдяки невід’ємним правам і недоторканності
особистості державна влада у правовій державі не
тільки суворо обмежується, а й стає підзаконною.
Органи державної влади бувають справді зв’язані
законом тільки тоді, коли їм протистоять громадяни,
наділені суб’єктивними публічними правами. Тільки
маючи справу з уповноваженими особами, які можуть
заявити правові претензії до самої держави, державна
влада виявляється змушеною незмінна дотримуватися
законів.
Такий підхід сприяє розумінню не тільки суті
демократичної, соціальної, правової держави, а й
розкриттю змісту сучасного праворозуміння, його
взаємозв’язку з іншими поняттями соціальних явищ,
таких як змішана економіка, плюралістична влада і
політика, людська особистість, її потреби та інтереси,
мета і поведінка тощо. Визнання об’єктивної наявності
в суспільстві приватних інтересів, надання вільної
ініціативи окремій автономній особистості, формування
чинної системи права на підставі існування в
суспільстві публічної та приватної сфер правового
регулювання тощо є суттєвими ознаками сучасної
правової культури, показником того, що в житті
суспільства
є
твердий
ґрунт
для
розвитку
громадянського суспільства, суспільства ліберальної
цивілізації.
Багатовимірний підхід до демократії, політики,
права, розроблення публічно– і приватноправових
основ пізнання та перетворення правової дійсності тощо
мають нині стати одним із центральних завдань на
шляху методологічних і теоретичних перетворень
вітчизняної
юридичної
науки,
що
дозволить
перетворити її в ефективний інтелектуальний
інструмент демократичної трансформації українського
суспільства.
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Prospects of political socialization in the context of democratic
development of the Ukrainian society
Social progress in Ukraine is possible not only through a revival of spiritual and
intellectual energy of civil society, but also through the deployment of creative
potential. After all, in a democratic society that is trying to develop our country,
people should be the basis of the national legal system. For its formation is necessary
to ensure the actual implementation of the Constitution declared the rights and
freedoms of citizens. Given this political and legal order in Ukraine should be based
on a strong spiritual foundation, which would be fully shared and supported by the
citizens and was the foundation for the national legal and regulatory systems. In such
circumstances, the political socialization of the individual takes place on the basis of
human, spiritual, moral, moral dimension, focused on keeping her private interests
and their harmonization with social benefits.
Keywords: democracy, the rule of law, political socialization.

Береза В. А., кандидат педагогических наук, доцент, Черкасский
национальный университет им. Богдана Хмельницкого (Украина,
Черкассы), gileya.org.ua@gmail.com
Перспективы политической социализации личности в контексте
демократического развития украинского общества
Социальный прогресс в Украине возможен не только путем возрождения
духовно–интеллектуальной энергии гражданского общества, но и на основе
развертывания творческого потенциала личности. Ведь в демократическом
обществе, которое пытается развивать наше государство, человек должен
стать основой национальной правовой системы. Для ее становления
необходимо обеспечить действительную реализацию декларируемых
Конституцией прав и свобод граждан. Учитывая это политико–правовой
порядок в Украине должен опираться на мощную духовную основу, которая бы
вполне разделялась и поддерживалась гражданами и составила фундамент для
национальной правовой и законодательной системы. В таких условиях
политическая социализация личности происходит на основе гуманного,
духовно–нравственного, морального измерений, ориентированных на учет ее
частных интересов и их гармонизации с социальными преимуществами.
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ТЕОРІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА
ЦІННІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТЕЙ
ТА СОЦІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ
В статтіпроаналізованозначущістьціннісногопідходу до самовизначення
особистостей та соціальних спільнот. Аналіз теорій ідентичності розкриває
місце ціннісного виміру ідентичності спільнот як підпорядкованого
екзистенційним засадам існування спільнот, і водночас як визначального щодо
структурного та організаційного вимірів їхньої ідентичності. Важливу роль у
переосмисленні природи соціальних цінностей відіграє теорія ідентичності у
соціальному пізнанні. Ця теорія узалежнює соціальну структуру від цінностей,
розглядаючи останні у якості нехай і не жорстко визначеної, але єдино
прийнятної точки відліку, коли мова йде про людину як творця соціального
світу, а не як носія певних заданих соціальних якостей та функцій.
Особистість спочатку визначається з власними ціннісними пріоритетами, з
тим, що вона визнає у якості гідного існування і вартого підтримки серед
норм, інших членів суспільства та інституцій, а вже потім спрямовує
стратегічно свою поведінку. Врахування поділу на фактичність і значущість
при здійсненні досліджень поведінки людини для визначення методології
дослідження дає достатні теоретичні засоби щодо адекватного
реконструювання поділу на фактичні (у тому числі структурні) і значущі (у
тому числі і передусім ціннісні) характеристики поведінки самої людини. В
кінцевому рахунку це виводить нас на питання про підстави ідентичності,
адже спираючись на такий поділ, звертаємо далі увагу і на необхідність
розрізняти фактичність та значущість у самоідентифікації людей як
представників соціальних спільнот.
Ключові слова: ціннісне самовизначення, теорії ідентичності, самість,
фактичність, значущість, особистість, спільноти.

Теорії ідентичності можна використовувати для
створення численних теоретичних та практичних
проектів утвердження особистостей та спільнот –
власне для цього вони і створювалися свого часу.
Однак, без виявлення ролі ціннісної компоненти такого
утвердження, навряд чи можна буде успішно і
адекватно оцінити внесок цих теорій у сучасну
соціально-філософську,
етичну
та
й
загалом
філософську думку.
При визначенні ціннісних позицій особистості або
певних
соціальних
спільнот
тривалий
час
відштовхувалися від теорії соціальної структури
суспільства або менших соціальних утворень,
підлаштовуючи ціннісні характеристики як такі, що
виражають певну соціальну значущість, під фактичні
результати
спостереження
наявних
соціальних
структур. Такий позитивістський підхід надавав не
лише часткову і нерідко викривлену картину ціннісних
орієнтацій особистостей або спільнот, але й редукував
самі цінності до певних ірраціональних доважків,
акцидентальних характеристик соціальної структури,
коли цінності поставали як певний вектор, який міг
бути спрямованим у різні напрями, але його вихідна
точка залишалася при цьому жорстко закріпленою.
Тобто, особистості або спільноти спочатку отримували
есенціалістське, сутнісне визначення у термінах теорій
соціальної структури, а вже потім, у якості певного
компромісу, їм надавалася певна “ступінь свободи”,
“люфт” на кшталт того, як стоїки уявляли свободу
людини, уподібнюючи її свободі собаки, прив’язаної до
воза (тобто природи) – поки біжиш поруч з цим возом,
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виникає ілюзія повної свободи, як тільки намагаєшся
рухатися у якомусь іншому напрямі вірьовка на шиї
відразу перетворюється на зашморг, який ти сам собі
затягуєш.
Важливу роль у переосмисленні природи соціальних
цінностей відіграє теорія ідентичності у соціальному
пізнанні. Ця теорія узалежнює соціальну структуру від
цінностей, розглядаючи останні у якості нехай і не
жорстко визначеної, але єдино прийнятної точки
відліку, коли мова йде про людину як творця
соціального світу, а не як носія певних заданих
соціальних якостей та функцій. Дійсно, особистість
спочатку визначається з власними ціннісними
пріоритетами, з тим, що вона визнає у якості гідного
існування і підтримки серед норм, інших членів
суспільства та інституцій, а вже потім спрямовує
стратегічно свою поведінку. Очевидно, що тут не
можуть розглядатися як вирішальні аргументи проти
аксіологічного підходу до вивчення людської поведінки
ті випадки відхилення від таких ціннісно навантажених
життєвих стратегій, у яких особистість діє, не лише не
усвідомлюючи ціннісне наповнення своєї позиції, або у
яких вона намагається свідомо досягати так званої
“ціннісної незаангажованості”.
У обґрунтуванні нашої дослідницької позиції ми
звертаємося до чіткого поділу на фактичність і
значущість при здійсненні досліджень поведінки
людини. Саме врахування такого поділу при визначенні
методології дослідження дає, на нашу думку, достатні
теоретичні засоби для адекватного реконструювання
поділу на фактичні (у тому числі структурні) і значущі
(у тому числі і передусім ціннісні) характеристики
поведінки самої людини. В кінцевому рахунку це
виводить нас на питання про підстави ідентичності,
адже спираючись на такий поділ, звертаємо далі увагу і
на необхідність розрізняти фактичність та значущість у
самоідентифікації людей як представників соціальних
спільнот.
Поділ на фактичність і значущість знаходимо у
розробленому вигляді, передусім, у тій теоретичній
платформі, яку запропонував Юрген Габермас і яка
знайшла своє безпосереднє втілення в ідеях і навіть
самій назві його праці – “Фактичність і значущість” [9].
Тут Габермас чітко розрізняє фактичність і значущість у
політичній теорії і практиці – особливо у правовій
державі, у якій прагнення дотримуватися законів є
головною
запорукою
їхньої
фактичності,
тут
фактичність значною мірою явно базується на
значущості. Основою такої значущості за Габермасом
виступає дискурс, а саме дискурс правових норм –
дискурсивно обґрунтовані норми, згідно Габермасу,
значно надійніші, тобто мають, очевидно, більше
шансів зберегти свою фактичність. Втім, варто
зауважити, що ця позиція, на нашу думку, повинна
рахуватися з цілком природними обмеженнями – не усе,
щодо чого можна досягнути консенсусу, може набути
фактичності. Не кажучи вже про недоступність для
конвенціонального впливу природних законів, навіть
певні соціальні норми, які можна раціонально
змоделювати, можуть набувати своєї фактичності лише
у далекому майбутньому, тобто практично не
реалізуються нині. Досить згадати Кантові розмисли на
тему “вічного миру” [2]. За великим рахунком,
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Габермас лише обігрує той поділ на фактичність і
значущість, який у інших термінах, а саме у термінах
опанування емпіричного досвіду чистим розумом і
творення морального досвіду практичним розумом,
знаходимо у Імануїла Канта. Відмінність лише полягає
у тому, що сферу фактичності Габермас розглядає у
соціальній реальності, а не у реальності природи.
Зворотну позицію, а саме не тоді, коли ми звертаємо
увагу на фактичність соціального, а коли значущість
виявляється важливою також і для сфери пізнання
природи аналізує у своїх працях Альфред Уайтгед:
“Чистоїфактичності не можнауникнути. Вона є
основоюзначущості, і значимість значима саме
внаслідокневідворотного характеру фактичності. Ми
концентруємоувагузавдякипочуттюзначимості, і при
цьому ми дослухаємосяфактичності. Ті люди, хто
вперто обмежує свою увагуфактичністю, чинять
такспираючись напочуттязначущості, притаманного
подібній
настанові.
Обидва
поняття,
будучи
антитетичними, водночас вимагаютьодне одного”[8, с.
339-340].Значимістю Уайтгед позначає передусім
певний людський інтерес, який спрямовує будь-яку
діяльність, у тому числі й пізнавальну. Цей інтерес
щонайменше являє собою так званий “людський
фактор” у пізнанні, але Уайтгед надає йому значно
більшого значення: “Таким чином, однією з
характеристик значущості є те, що значущість являє
собою аспект переживання, за допомогою якого на
всесвіт чуттєвих речей накладається перспектива. При
більш усвідомленому застосуванні даного поняття ми
набуваємо більших знань щодо ефективності речей, які
оточують нас, - а саме пропорційно тому інтересу, який
вони у нас викликають” [8, с. 345-346]. Як бачимо,
значущість, до якої апелює Уайтгед, є доволі
обмеженою, а саме обмеженою інтересами і цінностями
наукового пізнання. І все ж навіть таку значущість, на
нашу думку, неможливо ігнорувати – без неї не лише не
почнеться саме наукове дослідження, але неможливим
виявиться адекватне застосування його результатів. І це
– у природничому пізнанні. Якщо ж говорити про
пізнання соціальне та гуманітарне, тоді, на наше
переконання,
роль
значущості
взагалі
стає
визначальною – як при з’ясуванні нормативності
соціальних та гуманітарних знань, так і при їхньому
застосуванні.
Щодо нормативності застосування соціальних знань
як результаті адекватного ставлення до їхньої
значущості варто звернутися ще до класичних праць
Карла Поппера, присвячених критиці історицизму і
утвердженню
раціонально-критичної
соціальної
інженерії [3; 4]. Зокрема, у 5 розділі 1 тому праці
“Відкрите суспільство та його вороги” Поппер чітко
розрізняє природні закони та соціальні норми [4, с. 7374], а такожоднозначно ґрунтує соціальні норми на
рішеннях особистостей про визнання цих норм [4, с. 7782]. Ми не згодні з тією частиною цього твердження,
що значущість соціальних норм базується лише на
раціональних рішеннях – адже нерідко люди слідують
соціальним нормам за звичкою, під впливом певних
емоцій, за згодою з іншими тощо – тобто спираються на
певні обставини як підставу для прийняття рішення.
Однак, важливість концепції Поппера для розуміння
соціальних підстав значущості норм як таких, що
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відрізняються від фактичних підстав дієвості
природничих законів важко переоцінити. Поппер прямо
називає свою позицію “критичним дуалізмом” або ж
дуалізмом обставин і рішень, який “наголошує на
неможливості на неможливості зведення рішень і норм
до обставин” [4, с. 78]. Справа в тому, що ті соціальні
обставини, які не мають характеру очевидних рішень,
легко переосмислити у такі рішення або ж навіть
досягнути їхнього переведення у рішення на практиці.
Водночас, обставини природного ґатунку перетворити
на рішення можна лише у людській фантазії (як от
прийняття рішення щодо того, що планета Земля є
центром всесвіту, прийняття рішення про помилковість
власної статівід народження, визначення певних
народів неісторичнимитощо).
Особливу увагу привертає думка Поппера про те, що
самі рішення також є соціальним фактом, але дуже
специфічним: адже цей факт зумовлює не лише
наступну соціальну подію (як наступну ланку у
ланцюгу детермінацій), а цілі серії подій, цілі класи
подій – а саме будь-які наступні вчинки людини до того
моменту, поки вона не змінить це встановлюючи норму
рішення: “Вироблення рішення, прийняття норми чи
стандарту є обставиною. Але норма чи стандарт, що
були прийняті, не є обставиною” [4, с. 80].
Таким чином, саме рішення особистості позначає
той критерій, за допомогою якого можна розрізняти,
який саме підхід домінує у дослідженні – структурний
чи ціннісний: адже за структурного підходу рішення
особистості надлишкове (і так “усе ясно”, хто і де має
бути), і лише ціннісний підхід наголошує не лише на
неусувності, але на конститутивності рішення
особистості щодо своєї участі у тій або іншій спільноті.
Однак, чи є таке рішення самодостатнім, чи воно також
потребує не менш неусувного рішення іншої
особистості – передусім щодо мене самого як
особистості? У цьому питанні важливі напрацювання
знаходимо у теоріях ідентичності Поля Рікера та
Чарльза Тейлора.
Вихідним для Поля Рікера є розрізнення між
концептами “Сам”, яким він оперує, і “Я”, характерним
для картезіанської традиції. “Я”, яке сумнівається,
відображається в Cogito як цілком метафізичне,
безособове і гіпертрофоване у своєму послідовному
прагненні дійти до останніх, крайніхпідстав. Для
Рікератаке “Я” видається тому самодостатнім, таким,
що не відчуває потреби ні в кому іншому, воно
позбавлене соціальної вкоріненості і необхідності бути
учасником комунікації, адже всі свої принципи воно
знаходить в самому собі. Будучи по суті позбавленим
персоналізації, таке “Я” не здатне на здобуття
конкретної соціальної ідентичності,а отже і на здатність
давати власну відповідь у ситуації бесіди у режимі “ЯТи”, тобто воно не здатне бути по-справжньому
відповідальним. Рікер зазначає, що коли ми
розглядаємо “Я” в ракурсі декартового розуміння, то
питання про ідентичність суб'єкта не може підніматися
на рівні наративу, а тільки на рівні позаісторичної
ідентичності. Тут Cogito хоч і постає по-різномуу своїх
діях, але це шаблонне виконання соціальних ролей –
воно нездатне адекватно проявити себе в ситуації
часової мінливості, яка потребує не лише вміння
переключатися з однієї ролі на іншу, але й вимагає
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творчого удосконалення у виконанні цих ролей, або
навіть у творенні нових. Саме цю ціну платить Cogito
для набуття ним абсолютних якостей. Тому тільки
перспектива змін себе у часі для відкритого
нередукованогодо окремих своїх проявів, а тому
семантично невичерпного “Самого”, який не зводиться
до абстрактної ідеї “Я”, є ґрунтом формування
наративної ідентичності відповідальної особи. Як
бачимо, моральні якості визначення особистості, і
передусім відповідальність, виявляються для Рікера
більш важливими, ніж гносеологічні – саме моральна
позиція створює онтологію особистості, а не позиція
пізнавальна.
Але утвердження самості як наративної особистості
у Рікера протистоїть не тільки гносеологізму, але й
класичній онтології в цілому, зокрема метафізичній і
теологічній позиціям. Бути відповідальним для Рікера–
це бути здатним відповісти на питання, тобто вирішити
поставлену перед собою проблему. Таке осягненняядра
особистості протистоїть релігійному розумінню
відповідальності, де вона виявляється здатністю
відповісти
на
заклик,
тобто
відповідати
запропонованому їй згори способу життя. Таким чином,
відштовхуючись від розрізнення “Самого” і “Я”, Рікер
переходить до розрізнення наративної ідентичності
(лат. Ipse, нім. Selbstheit) як самостіта індивідуальної
ідентичності як тотожності (лат. Idem, нім. Gleichheit).
Ідивідуальна ідентичність є постійною в часі і
пручається всьому мінливому, наративна ж за самою
своєю сутністю є мінливою. Самість є здатністю
визначати себе в часі і надавати значення світу, а
тотожність – це відповідність, рівність і вірність собі,
що знаходить свій вияв на рівні характеру. Але
наскільки кардинально не змінювалася би людина у
часовій перспективі, вона залишається собою, адже
часова неперервність, континуальність людини як
самості зберігається. Основою незмінності на рівні
особистої ідентичності для П. Рікера є характер людини
як сукупність його характерних рис. Безперечно,
характер не є до кінця незмінною складовою, – він
являє собою сукупність безперервних моментів
здійснення нашої екзистенції, а не кінцевої незмінною
перспективою.
Але
все
ж,
він
є
“сукупністюстійкихорієнтацій, за якимиможнавпізнати
особистість” [6, с. 147].
Незважаючи
на
це,
для
Рікераіндивідуальнаідентичністьвидаєтьсядоситьобмеж
еною, аджетотожність–цездатність бути “таким же, як”.
Тому, якщозводитиідентичністьтільки до тотожності, то
виходить, що моя точна копіябула би мною.
Рікерстверджує: “одна річ – постійність характеру,
іншаріч – постійнавірністьданому слову. Одна річ –
послідовність характеру; іншаріч – постійність у
дружбі” [6, с. 150]. Тобто, про ідентичність як самість,
на противагу ідентичності тотожності, можна
стверджувати на підставі наявності самостійності
особистості, зокрема “дотримання нею даного слова”.
Самість як основа наративної ідентичності є
реалізованою екзистенцією, яка здійснює ідентичність в
певному розумінні парадоксальним чином, через
постійну розбіжність з собою, вихід за власні межі, а
саме через визначення себе устосунку з іншими. Тобто,
самість не може бути редукована до самототожності. У
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той же час така наративна самототожність сприяє
збереженню ідентичності особистості в умовах істотних
змін інших, “об'єктивних” характеристик особистості:
“Дотримання обіцянки виявляється певним викликом
часові та запереченням змін: навіть якщо зміниться моє
бажання, навіть якщо зміниться моя думка чи моя
схильність, “я дотримаю”” [6, с. 151].
У зв'язку з цим наративну ідентичність проявляється
через феномен самодотримання особистості, не просто
як вірності своєму характерму, але як здатності тримати
слово, тобто чинити так, щоб інший міг покладатися на
мене. “Самодотримання для особи є манерою так
поводитися, щобіншиймігрозраховуватинанеї. Оскільки
хтось розраховує на мене, то, отже, я той, чиї дії
враховуються
іншим.
Поняття
відповідальності
об’єднує обидва значення: розраховувати на.., бути тим,
з ким рахуються… Воно об’єднує їх, додаючи ще й ідею
відповіді на питання: “Де ти є?”, поставлене тим іншим,
який має потребу в мені. Цією відповіддю є: “Ось я!” Це
відповідь, яка свідчить про самодотримання” [6, с. 198].
Наративна ідентичність визначає не тільки позицію
особистості, а й індивідуальність цій позиції:
“Індивідуалізація може бути охарактеризована в
загальних рисах як процес, протилежний процесу
класифікації, який усуває властивості на користь
поняттю” [6, с. 38]. У разі індивідуалізації, за участю
спеціальних операторів мови, таких як певні дескрипції,
імена або займенники, ми відзначаємо неповторність
індивіда, те, що його відрізняє від інших і робить
єдиним у своєму роді. І все ж неможливо зупинитися на
стадії індивідуалізації у становленні самості, адже з
необхідністю виникає питання:“яким чином перейти від
будь-якого індивіда до того, котрим є кожний із нас?”
[6, с. 41].
Особистість нічого не робить “на порожньому
місці”, так би мовити, “з нуля”, не приймає рішень “з
чистого аркуша”. До тієї або іншої дії її призводить
власна історія - становлення особистості, яке можна
представити не просто як сукупність, але і як
послідовність обіцянок, які ця особистість брала на себе
і які складають своєрідні розповіді про цю особистість.
Тому закономірно, що “в низціоповідей сам віднаходить
свою ідентичністьлише в масштабі життя в цілому” [6,
с. 140]. Отже, можна стверджувати, що саме наративна
ідентичність формує поняття історії життя як цілого і
зв'язку різних подій, в яких вона діє. Особистість як
“сам” є учасником певної інтриги, не просто піддається
примхам долі, але насамперед створює принципи
власного сприйняття порядку речей. Між різними
подіями формується особлива темпоральна єдність
історії, тобто особистісна часова безперервність
минулого, сьогодення і майбутнього: “Вважатися
відповідальним тепер означає приймати ставлення до
себе як до тотожного сьогодні з тим, який був учора і
буде завтра” [6, с. 353].
Причому акцент Рікер робить саме на моральній
стороні на рації: “оповідь ніколи не є етично
нейтральною, вона є першою лабораторією морального
судження” [6, с. 169]. Наративна ідентичність свідчить
про те, що в житті немає простої природної
детермінації, а є наративна необхідність, заснована на
певній випадковості, яка може бути втілена в життя, а
може і не бути. Можливість, хоча і створена попереднім
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ходом подій, стає частиною нашої історії, коли
усвідомлюється і приймається нами. Саме включеність
в оповідання формує особистість: розвивається той, хто
починає розповідати про себе, тобто приписує собі
певні предикати і вводить свою особистість як дійову
особу в поле оцінок. Ідея наративної єдності життя
стоїть на вершині ієрархії множинних життєвих
практик. “Необхідно узагальнити оповідь, узяти як одне
ціле, щоб життя могло бути розглянуте під кутом мети
правдивого життя. Якщо моє життя не може бути
узагальнене як одинична тотальність, я не можу
сподіватися, щоб воно досягло успіху, завершилося” [6,
с. 193].
В якійсь мірі цю логіку особистісного морального
конструювання власної ідентичності розвиває, а в
чомусь доповнює або пропонує альтернативи Чарльз
Тейлор.
Як
зазначає
Тейлор
щодо
версій
загальнообов'язкової
теорії
моралі:
“жодна
аргументація не може нікого зрушити з нейтральної
позиції щодо світу” [7, с. 20]. Вагомим мотивом до дії
може бути тільки власне бажання, тобто залученість до
того, що добре з моєї точки зору, а не апеляція до
моральної норми взагалі. Тому недоцільно редукувати
мораль до філософії обов'язкової дії, адже “є щось
морально сумнівне, навіть небезпечне в тому, щоб
підтримувати вимогу суто через відчуття невиконаного
зобов’язання” [7, с. 657]. Якщо дотримуватися такої
позиції, то це прямий шлях до лицемірства, коли
вчинки, зумовлені здавалося би благими, але
абстрактними намірами, насправді виявляються
свідченням нехтування не тільки особистості іншого,
але – по суті справи самого себе як особистості. Вкрай
недостатньо виконувати формально обов’язок, навіть
зафіксований в моральній нормі. Слід докласти особисті
зусилля, щоб на власному досвіді з’ясувати значущість
норми для себе, а, можливо, навіть заново відкрити для
себе самоочевидні, здавалося б, істини. Ні в якому разі
не можна обмежуватися позицією автоматичного
прийняття заборон наявної моралі, необхідно все
піддавати судженню власного досвіду і насамперед –
спираючись на особисту відповідальність за свої
вчинки.“Ми маємо тяжко працювати, щоб перевідкрити
очевидне” [7, с. 128]. Що ж це за робота? Це робота
соціальної комунікації: “самість існує лише в тому, що
можна назвати діалогічними мережами” [7, с. 55].
При цьому саміть бере активну участь у тому, що
Тейлор називає “системою координат”: “коли ми
намагаємось пояснити, що маємо на увазі,
стверджуючи, що певна форма життя є справді
цінною…тоді ми висловлюємо те, що [називається]
системами координат” [7, с. 43]. Такі системи
координат утворюються з наріжних цінностей нашого
життя, на утвердженні яких виникаєнаша самість. І такі
цінності можна утверджувати лише спільно. Яскравим
прикладом таких цінностей для Тейлора є гідність: “Під
гідністю я маю на увазі характеристики, в термінах яких
ми бачимо себе як таких, що викликають (або не
викликають) повагу оточення” [7, с. 29].
Тут варто зауважити, що у праці Поля Рікера,
присвяченій темі визнання він також виходить на
розуміння того, що самість утверджується не просто у
взаємодії з іншим, але у спільноті людей, які визнають
самість одне одного [5]. Однак, якщо у Рікера таке
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визнання набуває врешті-решт ознак колективної
ідентичності, яка торує шлях до інституалізації, у
Тейлора набуття самоідентичності та власної гідності у
соціальній спільноті людей спільної долі отримує
швидше літургічні ознаки: “Наша гідність у мужності та
ясному усвідомленні нашої позиції у позбавленому
смислу універсумі…гідність людських істот саме в
їхній здатності встояти у своїй невтішності та
неприборканості,
перед
обличчям
байдужої
неосяжності світу і знайти мету свого життя в тому,
щоб зрозуміти цей світ і в такий спосіб високо
піднятися над своїм мізерним існуванням” [7, с. 137].
Альтернативу мізерності існування Тейлор вбачає у
стійкому благові, яким є Бог: “Самостями ми є лише
тією мірою, якою рухаємось у певному колі проблем,
шукаємо та знаходимо нашу орієнтацію стосовно блага”
[7, с. 53]. Таким чином, у Тейлоранаративність
неминуче стає сповіддю: “Відчуття блага має
вплітатись у розуміння людиною свого життя як
розгорнутої оповіді” [7, с.69]. У цьому сенсі зрозумілим
стає те, чому у ситуації сучасного філософування у
Тейлора виявляється місце для абсолютного: “ми
абсолютно
не
можемообійтися
без
систем
координат…життя в таких чіткоокресленихобріях є
визначальноюрисоюлюдськогодіяння” [7, с. 44]. Але
водночас останнє твердження наводить нас на думку,
що, апелюючи до абсолютного, Тейлор тією ж мірою
звертається до дійсного релігійного абсолюту – Бога, як
і до організаційного втілення спільноти віруючих –
церкви. Адже саме остання, вочевидь, і пропонує певну
систему координат, а не сам Господь.
Як бачимо, при переході від особистості до
соціальної спільноти виникають доволі складні
стосунки між трансцендентним началом при визначенні
ідентичності, цінностями і організаційно-структурними
втіленнями цих цінностей. Для того, щоб розібратися у
цих зв’язках пропонуємо залучити до розгляду цікаву і
філософськи евристичну розробку, запропоновану
Бистрицьким.
Передусім,
основою
Євгеном
ідентичності спільноти цей філософ пропонує
розглядати екзистенційну основу спільного буття
людей, пов’язаних соціальною комунікацією довкола
спільних проблем і завдань: “Ми мусимо визнати
екзистенційний вимір ідентичності, тобто говорити про
ідентичність як спільний вимір буття, до якого
належить індивід, у який він занурений самим фактом
власного існування” [1, с 64]. З іншого боку, причину
негараздів з практичною реалізацією спільної
ідентичності Бистрицький вбачає у нечутливості до
онтологічної різниці між цією екзистенційною
ідентичністю та її уречевлених характеристик, тобто
конкретних соціальних проявів. Коли ми говоримо про
екзистенційність як дійсне буття спільноти, тоді “це
буття не схоплюється звичаєвим уявленням про
спільноту як колективне життя, що може бути описане
й пояснене через звичайні предикати – речеві
характеристики, подібні до тих, що ми даємо, говорячи
про речі чи людей, коли ми описуємо їхні фізичні чи
навіть моральні якості (чесноти)” [1, с. 65]. Нам
здається що головна думка тут слушна – слід чітко
протиставити екзистенцію як рівень буття спільноти та
структурно-організаційні втілення цієї спільноти. Однак
між цими двома рівнями слід все ж чітко виокремити
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ще один рівень, а саме рівень цінностей, який аж ніяк не
можна редукувати до речових характеристик. Зокрема
йдеться саме про моральні якості і чесноти. Хоча до
цього рівня слід відносити й усі інші ціннісні
характеристики спільноти. Дійсно, екзистенційна
сутність спільноти, яка лежить в основі її прагнення до
ідентичності, знаходить свої розмаїті уречевлені
вираження, однак ці вираження не є довільними
флуктуаціями цієї екзистенційності. Остання нехай і не
жорстко, однак і не настільки варіативно представлена
кількома ціннісними втіленнями, які можуть як
історично змінювати одне інше, так і співіснувати у
вигляді
конкуруючих
ціннісних
моделей
цієї
екзистенційної ідентичності. Досить лише навести
приклад з важко сумісними ціннісними образами
справжньої української ідеї в часи другої світової війни
– навряд чи ця ідея у своїй екзистенційності може бути
редукована до комуністичної або оунівської версії, не
кажучи вже про те, що кожна з цих версій
характеризувалася значним розмаїттям організаційних
втілень того ціннісного образу, який вона відстоювала.
Таким чином, розуміння соціальної ідентичності під
кутом зору ціннісного самовизначення потребує
дослідження
двох
обмежуючих
начал
такого
самовизначення – екзистенційно-трансцендентного та
організаційно-структурного. Без такого дослідження
цінності спільноти можуть бути невиправдано
ототожнені як з незмінною екзистенційною сутністю
певної спільноти, так і з історично випадковими і надто
мінливими організаційно-структурними її втіленнями.
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Theories of identity as a methodological basis of values selfdetermination for personality and social communities
The paper analyzes the significance of the value approach to self-determination
of individuals and social communities. The identity theories analysis reveals the place
of value dimension of the communities identity as determined by existential
foundations of communities, and also as a determinant of structural and
organizational dimensions of their identity. An important role in rethinking of the
nature of social values play the identity theory in social research. This theory
subordinates the social structure to values, considering the latter as though not
strictly defined, but the only acceptable starting point when it comes to man as the
creator of the social world, not as a set of social media specific qualities and
functions. Personality originally defined with its own value priorities and with that it
recognizes as a decent existence and maintenance of standards, other members of
society and institutions, and then strategically directs its behavior. Taking into
account the separation of factuality and significance in carrying out human behavior
studies to determine methodology research gives sufficient theoretical means for
adequate reconstruction of the division on the factual (including structural) and
significant (including especially valuable) individual behavior data. Ultimately this
leads us to the question of the identity reasons, because based on this division, we pay
more attention to the need to distinguish between factuality and the significance of
self-determination of people as members of social communities.
Keywords: value self- determination, identity theory, self, factuality,
significance, personality, community.
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Теории идентичности как методологическая основа ценностного
самоопределения личности и социальных сообществ
В статье проанализированы значимость ценностного подхода к
самоопределению личности и социальных общностей. Анализ теорий
идентичности раскрывает место ценностного измерения идентичности
сообществ как подчиненного экзистенциальным принципам существования
сообществ, и в то же время как определяющего относительно структурного и
организационного измерений их идентичности. Важную роль в переосмыслении
природы социальных ценностей играет теория идентичности в социальном
познании. Эта теория выявляет зависимость социальной структуры от
ценностей, рассматривая последние в качестве пусть и не жестко
определенной, но единственно приемлемой точки отсчета, когда речь идет о
человеке как творце социального мира, а не как носителе определенных
заданных социальных качеств и функций. Личность сначала определяется с
собственными ценностными приоритетами, с тем, что она признает в
качестве достойного существования и заслуживающего поддержки среди
норм, других членов общества и институтов, а уже потом направляет
стратегически свое поведение. Учет разделения на фактичность и значимость
при проведении исследований поведения человека для определения методологии
исследования дает достаточно теоретических средств для адекватной
реконструкции разделения на фактические (в том числе структурные) и
значимые (в том числе и прежде всего ценностные) характеристики поведения
самого человека. В конечном счете это выводит нас на вопрос об основаниях
идентичности, ведь опираясь на такое разделение, обращаем дальше внимание
и на необходимость различать фактичность и значимость в
самоидентификации людей как представителей социальных сообществ.
Ключевые слова: ценностное самоопределение, теории идентичности,
самость, фактичность, значимость, личность, сообщества.
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ВПЛИВ МАС–МЕДІА НА ОСОБИСТІСТЬ
ЯК ОДНА З ПРИЧИН РОЗВИТКУ АГРЕСІЇ ОСОБИСТОСТІ
Аналізується формування агресивних поведінкових реакцій під впливом
засобів масової інформації. Автор розкриває типи поведінки, які характерні для
кібер–буллінгу як виду агресивної поведінки. Значна роль у статті приділяється
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формуванню критичного сприйняття інформації, розвитку медіа освіти з
метою запобігання медіа насильства та медіа маніпуляцій. В наслідок
теоретичного аналізу встановлено, що найбільш піддатливі до негативного
впливу низькопробною медіа продукції з низьким рівнем моральних ідеалів та
цінностей є діти. Копіювання та наслідування ними поведінки медіа героїв
сприяє підвищенню рівня тривожності та агресивності. Тому на сьогоднішній
день є актуальним формування в особистості медіа імунітету, здатності
протистояти агресивному медіа середовищу.
Показником демократичного суспільства є незалежні засоби масової
інформації. Викривлення та спотворення фактів, під впливом влади,
призводять до підвищення рівня агресії у суспільстві. Використання засобами
масової інформації технологій навіювання ґрунтується на вірі та страхові,
замість логічного мислення.
Ключові слова: агресія, насильство, флеймінг, кібер–буллінг, кібер–
остракізм, кіберпереслідування, хепіслеппінг, засоби масової інформації,
поведінкові реакції, медіа імунітет, медіа насильство, медіа середовище, медіа
герої.

В умовах інформаційного суспільства, коли
відбувається створення своєрідного середовища знань
та спілкування, зростає зацікавленість впливу мас–медіа
на свідомість людини. Безперечно, сучасні медіа
допомагають в розширенні світогляду людини
розвивають, збагачують знання, але водночас
спостерігається маніпулювання свідомістю особистості,
змінюють моделі поведінки, сприйняття дійсності,
формують агресивне ставлення одних народів до інших.
Свідченням цього є події в Україні: російські ЗМІ
висвітлюють факти з вигідної позиції для діючої
політичної влади, що стає приводом для розпалювання
агресії між сусідніми народами. Установки, сформовані
під впливом пропаганди, викликають негативні емоції,
провокують агресію та виправдовують дії незаконних
формувань у чужій країні. В основі технології
формування таких установок є страх, який витісняє
логічне мислення та переконання.
У сучасних вітчизняних дослідженнях окремі
теоретичні та практичні аспекти впливу ЗМІ на
свідомість особистості розглядали політологи (І.
Арістова [2], І. Березовська та Д. Русак [3]. та ін.).
зосереджують увагу на загрозі та сучасних тенденціях
розвитку глобального інформаційного простору;
аналізують державну інформаційну політику України, її
формування та основні напрями вдосконалення. Роль
ЗМІ у формуванні світогляду сучасної людини вивчали
Г. Почепцов [12], В. Фуркало [16]. Деструктивну роль
ЗМІ у сучасному суспільстві, створення міфів та
стереотипів руйнування вивчали А. Грабельников [7],
Л. Федоровa [15]. О. Гойман розглядає ЗМІ як
потужний інструмент консолідації суспільства, який
залучає численні прийоми маніпуляції суспільною і
масовою свідомістю. Серед дієвих маніпулятивних
методів автор виділяє такі: спеціальний метод
транслювання (дроблення) і негайну подачу інформації,
висвітлення подій під певним кутом, спотворення або
підміна фактів, мозаїчність сюжетів при подачі
телевізійних новин [6].
Мета статті: проаналізувати можливості впливу
мас–медіа на формування агресивної поведінки
особистості.
Великий вплив на формування картини світу та
задоволення індивідуальних потреб здійснюють засоби
масової інформації (сукупність каналів зв’язку): преса,
телебачення, кіно, Інтернет, радіо, відео… Сучасні мас–
медіа виконуючи ряд важливих функцій (освітня,
виховна, інформаційна, релаксаційна, ретрансляційна та
ін.) здійснюють значний вплив на духовну та культурну
сфери життєдіяльності суспільства, пропагуючи різні
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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цінності, морально–етичні норми та стереотипи
поведінки. Вони беруть активну участь у формуванні
особистості, її якостей та духовних принципів. Проте не
завжди вплив медіа є позитивним для особистості,
досить часто тісні контакти з медіа призводять до
поширення ряду соціальних проблем, серед яких агресія
займає одне з перших місць.
Психологи
одностайно
називають
вплив
низькопробних ЗМІ як одну з причин погіршення
морального і духовного стану молоді. Цей вплив,
підсилений кризовими явищами у суспільному й
економічному житті України, позначається на
інтенсивному розповсюдженні таких негативних явищ,
як насильство, жорстокість, проституція, злочинність
(особливо підліткова), вживання наркотиків і алкоголю
[4, с. 345].
Гострою проблемою у сфері медіа є проблема
медіанасильства (демонстрація насильницьких дій у
медіа). Під час регулярного перегляду сцен насильства
глядачі щоразу менше реагують на жорстокість,
побачену на екрані, і стають менш чутливими до
насильства в реальному житті (втрату чутливості до
насильницьких
сцен
називають
терміном
“десенсибілізація”) [18, с. 8–9].
Н. Холод [12] зазначає, що демонстрація агресивної
поведінки в матеріалах медіа може впливати на
особистість різним чином: по–перше, спостереження
різних видів агресії, підвищує ймовірність агресивних
реакцій; по–друге, продемонстрована поведінка стає
моделлю для її імітації в реальному житті.
Як приклад впливу медіа на формування
агресивності О. Старова наводить результати
експерименту проведеного Р. Дребменом і М. Томас,
які
реєстрували
зміну
емоційного
стану
випробовуваних під час перегляду відео з елементами
насильства і під час перегляду активних спортивних
ігор. Вчені констатували що споглядання обох сюжетів
викликало сильні емоції у аудиторії. Другий етап
дослідження передбачав демонстрацію реальних
ситуацій, які загрожували фізичним насильством її
учасникам. Результати експерименту свідчать, що ті
випробувані які раніше спостерігали відео з проявами
насильства, менш емоційно реагували на реальні прояви
агресії [14].
Особливого значення набуває той факт, що у
медіапоживачів, які неодноразово спостерігають
зображувані в мас–медіа сцени насильства формується
звикання, спрацьовують захисні механізми психіки,
розвиваються функції уникнення подібної інформації, її
“забування” за механізмом витіснення. В результаті
чого відбувається засвоєння нових форм агресивно–
насильницької поведінки за механізмом соціального
навчання [5].
Агресивна поведінка визначається впливом не
тільки сім’ї, однолітків,а також і впливом ЗМІ. Образи
насильства
телевізійних
передач,
як
свідчать
дослідження впливають на поведінку людини і є
фактором збільшення рівня агресії у суспільстві.
Особливого впливу зазнають саме діти. Дітям
притаманне наслідування, копіювання поведінки медіа
героїв через спостереження агресивних моделей
поведінки засвоюється агресивна поведінкова реакція.
Медіа герої можуть формувати переконання індивіда
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

про переваги агресивної поведінки, особливо якщо їх дії
не засуджувалися з боку оточення, а сприймалися як
суспільно прийняті. Сюжети, які містять сцени
насильства впливають також на процес оцінювання
індивідом поведінкової реакції. Зрозуміло, що чим
більше засвоєно варіантів поведінки і їх наслідків, тим
менш стійка модель агресивної поведінки. Наслідки
такої поведінки на телеекранах можуть зазнавати
викривлення, що призводить до хибної оцінки
поведінкових реакцій і закріплення агресивних реакцій.
Отже, діти у яких засвоєно більше варіантів
поведінкових реакцій частіше вибирають неагресивні
моделі поведінки. Найбільш піддатливі до негативного
впливу мас–медіа є діти, особливо у 8–12 років,
підкреслює Б. Крейхі. У цьому віці настає сенситивний
період особливої прихильності впливу телевізійних
зображень насильства. Дослідниця стверджує, що
сприйняття телевізійного насильства протягом цього
періоду сприяє засвоєнню агресивних сценаріїв та
включення їх у когнітивні репертуари [10, с. 129]. О.
Савченко застерігає: “... Дитина щодня одержує з різних
джерел велику кількість різноманітної інформації,
способи подання якої переважно наступальні, а зміст
нерідко суперечливий, іноді й відверто негативний.
Мозок, свідомість дорослої людини, зазвичай,
відштовхує непотрібні знання, забирає, диференціює
позитивний і негативний вплив. Мозок дитини, ніби
губка, всмоктує стихійну інформацію з різних джерел,
утворюючи в свідомості калейдоскопічну суміш” [13, с.
13].
Оскільки
телебачення
залишається
найпопулярнішим видом медіа, можна виділити
наступні способи його негативного впливу на суспільну
свідомість [9]:
– заклик до застосування насильства, безпричинної
агресивності по відношенню до інших або “ініціація
агресії”;
–
надмірно
деталізована
демонстрація
насильницьких актів розправи над жертвами злочинів;
– навмисне акцентування уваги аудиторії на
жорстоких, насильницьких діях як норми у
повсякденному житті;
– культ грубої сили в медіа, створення жорстокого
способу супергероя, який нехтує вибором засобів для
досягнення поставленої мети;
– опис технології кримінальної агресії;
– нагнітання почуття страху, безпорадності,
розмивання установок на боротьбу зі злочинністю;
– стирання межі між моральним і аморальним в
міжособистісних
стосунках.
Популяризація
комп’ютерних ігор серед аудиторії медіа споживачів
спровокувала ряд негативних наслідків такого виду
дозвілля. Яскрава графіка, можливість виконувати
успішні ролі в грі, наявність декількох життів,
відсутність близьких емоційних контактів все більше
робить людей залежними від комп’ютерних ігор.
Найпопулярніші комп’ютерні ігри передбачають
ведення різних бойових дій (Skyrim, Mass Effect,
Мinecraft та ін.). Вважається, що в грі спочатку
закладена конструктивна агресія: щоб чогось досягти,
потрібно перемогти супротивника. Але слід зауважити,
що більшість комп’ютерних ігор, розроблених навіть
для дітей початкової школи та більш старшого віку, не
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сприяють навчанню і носять не творчий, а агресивний
характер. Як правило, в них для проходження на
наступний рівень потрібно або вбивати (черв’ячків,
монстрів, людей, армії), або руйнувати (ящики, техніку,
будівлі, міста, держави, планети) [8].
Сьогодні можна спостерігати надзвичайно великий
вплив медіа на розгортання конфліктних ситуацій в
суспільстві. Серед найбільш медіатехнологій із
нагнітання страху та ненависті, які можуть
використовуватися сторонами конфлікту передбачають
використання лексем тривожного забарвлення, образів
надмірного застосування сили, образів пересування
військової техніки як ескалації конфлікту, образів
забороненої або надруйнівної зброї, образів наслідків
військових злочинів, використання образів “таємної
змови” [1].
Прикладом викривлення подій є подача фактів у
вигідному для Росії вигляді, що сформувало негативне
ставлення деяких росіян до українського народу. Але
підтримувати сплеск негативних емоцій впродовж
довгого часу є складним і вимагає від ЗМІ
“підігрівання” настроїв. Установки, що склалися під
впливом пропаганди і носили довготривалий характер є
стійкими, формують відповідне ставлення людини до
дійсності і проявляється в її діях. Використання ЗМІ
країни на користь путінської пропаганди говорить про
їх упередження та залежність. Інформація носить
ілюзорний
характер,
відбувається
маніпуляція
суспільною свідомістю. Розвиток демократії вимагає
незалежності ЗМІ, вплив на формування індивіда та
суспільної думки свідчить про необхідність контролю
відповідності до законодавства України з метою
упередження насильства у суспільстві. Дещо новим
видом агресивно поведінки, особливо в молодіжному
середовищі, є кібер–буллінг. Кібер–буллінг – це новітня
форма агресії, що передбачає жорстокі дії з метою
дошкулити, нашкодити, принизити людину з
використанням інформаційно–комунікаційних засобів:
мобільних телефонів, електронної пошти, соціальних
мереж тощо [11].
Робін Ковальскі, С’юзан Лімбер і Патріція Агатстон
[14] виділили вісім типів поведінки, характерних для
кібер–буллінгу:
1) Перепалки, або флеймінг – обмін короткими
гнівними і запальними репліками між двома чи більше
учасниками, використовуючи комунікаційні технології.
Частіше за все розгортається в “публічних” місцях
Інтернету, на чатах, форумах, дискусійних групах,
інколи перетворюється в затяжну війну.
2) Нападки, постійні виснажливі атаки – найчастіше
це залучення повторюваних образливих повідомлень,
спрямованих на жертву (наприклад, сотні СМС–
повідомлень на мобільний телефон, постійні дзвінки) з
перевантаженням персональних каналів комунікації.
3)
Обмовлення,
зведення
наклепів
–
розповсюдження принизливої неправдивої інформації з
використанням комп’ютерних технологій. Це можуть
бути і текстові повідомлення і фото, і пісні, які
змальовують жертву в шкідливій інколи сексуальній
манері.
4) Самозванство, втілення в певну особу –
переслідувач
позиціонує
себе
як
жертву,
використовуючи її пароль доступу до її аккаунту в
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соціальних мережах, блогу, пошти, системи миттєвих
повідомлень тощо, а потім здійснює негативну
комунікацію. Організація “хвилі зворотних зв’язків”
відбувається, коли з адреси жертви без її відому
відправляються ганебні провокаційні листи її друзям і
близьким за адресною книгою, а потім розгублена
жертва не очікувано отримує гнівні відповіді.
5) Ошуканство, видурювання конфіденційної
інформації та її розповсюдження – отримання
персональної інформації в міжособовій комунікації і
передача її (текстів, фото, відео) в публічну зону
Інтернету або поштою тим, кому вона не призначалась.
6) Відчуження (остракізм), ізоляція. У віртуальному
середовищі виключення також наражає на серйозні
емоційні негаразди, аж до повного емоційного
руйнування дитини. Онлайн відчуження можливе в
будь–яких типах середовищ, де використовується
захист паролями, формується список небажаної пошти
або список друзів. Кібер–остракізм проявляється також
через відсутність швидкої відповіді на миттєві
повідомлення чи електронні листи.
7) Кіберпереслідування – це дії з прихованого
вистежування переслідуваних і тих, хто тиняється без
діла поруч, зазвичай зроблені нишком, анонімно, з
метою організації злочинних дій. Відстежуючи через
Інтернет необережних користувачів, злочинець отримує
інформацію про час, місце і всі необхідні умови
здійснення майбутнього нападу.
8) Хепіслеппінг – відеороліки нападів з метою
ґвалтування чи його імітації. Відеоролики розміщенні в
Інтернеті, можуть продивлятись тисячі людей, зазвичай
без жодної згоди жертви [19].
Деструктивний вплив медіа, в яких нерідко
пропагуються стандарти поведінки, несумісні із
ціннісними орієнтаціями нашого суспільства (культ
сили та жорстокості) стає одним із чинників
формування
мотивації
протиправної
поведінки.
Зважаючи на те, що ступінь інформаційного
забезпечення суспільства зростає, роль цього чинника
також підвищується. Це стосується також і телевізійної
реклами, в якій сцени агресії та насильства інколи
подаються в ігровій формі [18, с. 51].
Отже, стає очевидним, що для України сьогодні є
актуальним навчання дорослих та дітей до аналізу та
критичного
сприйняття
потоку
інформації.
Неоднорідність та заселення інформаційного простору,
низькопробною медіа продукцією з низьким рівнем
моральних ідеалів та цінностей, спричиняє зниження в
суспільстві імунітету до соціально шкідливих
інформаційних впливів, сприяє підвищенню рівня
тривожності та агресивності в суспільстві. Одне з
головних завдань полягає в розвитку медіаосвіти в
запобіганні вразливості людей до медіанасильства та
медіаманіпуляцій. Зокрема, в Концепції впровадження
медіаосвіти в Україні вказано важливість формування в
особистості медіа імунітету (здатність протистояти
агресивному
медіа–середовищу,
забезпечувати
психологічне благополуччя при споживанні медіа–
продукції), що допоможе зменшити тиск медіа на
особистість і мінімалізує агресію.
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The influence of mass media on the individual as one of the causes of
aggression, personality
Analyzes the formation of aggressive behavioral reactions under the influence of
the media. The author reveals the types of behavior that are characteristic of cyber–
bullying as a form of aggressive behavior. A significant role is paid to the formation
of critical perception of information, development of media education in order to
prevent media violence and media manipulation. Due to the theoretical analysis found
that the most susceptible to the adverse effects of low–grade media production with a
low level of moral ideals and values have children. Copying and imitation of the
behavior of media heroes enhances the level of anxiety and aggressiveness.
Therefore, today is the actual formation of the personality of media immunity, ability
to withstand aggressive media environment.
Indicator of a democratic society has independent media. Distortion and
misrepresentation, under the influence of power, leads to increased levels of
aggression in society. The use of media technologies suggestion is based on faith and
fear, instead of logical thinking.
Keywords: aggression, violence, flaming, cyber–bullying, cyber–ostracism,
cyberbullying, hepislepping, media, behavioral responses, immunity media, media
violence, media environment, media heroes.
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Коломиец Е. Г., кандидат философских наук, соискатель,
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
(Украина, Киев), gileya.org.ua@gmail.com
Влияние масс–медиа на личность как одна из причин развития
агрессии личности
Анализируется формирование агрессивных поведенческих реакций под
влиянием средств массовой информации. Автор раскрывает типы поведения,
которые характерны для кибер–буллинга как вида агрессивного поведения.
Значительная роль в статье уделяется формированию критического
восприятия информации, развития медиа образования с целью предотвращения
медиа насилия и медиа манипуляций. Вследствие теоретического анализа
установлено, что наиболее податливые к негативному воздействию
низкопробной медиа продукции с низким уровнем нравственных идеалов и
ценностей есть дети. Копирование и подражания ими поведения медиа героев
способствует повышению уровня тревожности и агрессивности. Поэтому на
сегодняшний день является актуальным формирование у личности медиа
иммунитета, способности противостоять агрессивной медиа среде.
Показателем демократического общества есть независимые средства
массовой информации. Искривление и искажение фактов, под влиянием власти,
приводят к повышению уровня агрессии в обществе. Использование средствами
массовой информации технологий внушения основывается на вере и страхе,
вместо логического мышления.
Ключевые слова: агрессия, насилие, флейминг, кибер–буллинг, кибер–
остракизм, киберпреследование, хепислеппинг, средства массовой информации,
поведенческие реакции, медиа иммунитет, медиа насилие, медиа среда, медиа
герои.
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ВИХОВАННЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Акцентовано увагу на важливості виховання у підростаючого покоління
власної гідності як безумовної цінності; визначено особливості та специфіку
понять “честь” і “гідність”; розкрито філософський аспект даного феномену;
окреслено особливості, пов’язані з розумінням власної гідності різних історико–
філософських традицій;проілюстровано, як змінювалися зміст поняття
“гідність” протягом століть та ставлення до гідності в ієрархії цінностей
особистості та суспільства.
Ключові слова: власна гідність, честь, цінності, виховання, суспільство.

Виховання власної гідності у нинішніх умовах
набуває виняткового значення, що зумовлено зміною
світоглядно–ціннісних орієнтирів та вимог суспільства
до особистості. Такі якості, як самостійність,
упевненість у собі, власна гідність стають необхідними
для
успішного
життєздійснення
підростаючого
покоління. Гідність як безумовна цінність є підґрунтям
для утвердження людиною своєї громадянської позиції,
відповідального самовизначення, морального вибору у
складних життєвих ситуаціях.
Поняття “власна гідність” є предметом вивчення:
філософії (як пошук місця людини у світі, сенс буття),
психології (як невід’ємний аспект самосвідомості,
самоповаги, Я–концепції особистості), педагогіки (як
необхідний елемент виховання, без якого неможливо
говорити про повноцінну, впевнену, самодостатню,
високоморальну особистість). Також окремі аспекти
даної
проблематики
висвітлено
у
соціології,
правознавстві, релігієзнавстві.
Тлумачення змісту людської гідності зазнало впливу
різних факторів: позитивних (філософія, релігія,
розвиток культури і цивілізації) та негативних
(приниження людини, масові вбивства людей,
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тоталітарні, расистські та нацистські ідеології, а також
збудовані на них політичні системи) [6].
У наукових джерелах досліджуваний феномен
нерідко використовується у словосполученні з таким
поняттям як “честь” (наприклад, “захист честі та
гідності”). Через використання цих дефініцій в одному
контексті виникає необхідність у їх визначенні.
Як зазначає І. Бех, проведений аналіз традиційної
етики честі в історичному ракурсі свідчить про
відсутність підстав для прирівнювання до етики
гідності, оскільки це духовне утворення визначається як
ставлення особистості до себе. Сукупність конкретних
позитивних моральних цінностей (у традиційному їх
розумінні), які культивуються етикою честі, можуть
входити в змістовне підґрунтя сучасної етики гідності.
Тобто, традиційна етика честі у межах суспільно
значущих цінностей… становить основу теперішнього
розуміння процесу виховання гідності, а відповідно й
етики гідності як важливої складової людської
культури. Поступово поняття гідності як моральне
ставлення особистості до світу людей і світу речей
трансформується у ставлення особистості до самої себе,
тобто перетворюється у самоставлення [4, с.12].
Ю. Зайцева вважає, що гідність, на відміну від
близьких за значенням понять честі та репутації, є не
просто оцінкою відповідності особистості певним
якостям, затребуваними суспільством та відповідність
вчинків соціальним нормам, а, перш за все, відчуттям
власної цінності як людини загалом (людська цінність),
як конкретної особистості (особиста гідність), як
представника певної соціальної групи чи спільноти
(наприклад, професійна гідність), цінність самої цієї
спільноти (наприклад, національна гідність). Власна
гідність, відображаючи усвідомлення людиною своєї
суспільної та моральної значимості (і її оцінки
суспільством), супроводжується позитивним емоційно–
ціннісним ставленнями до себе [9, с.13].
На думку В. Рибалки, відмінність цих понять
полягає у тому, що у понятті “честі” особистості
відображається переважно її суспільна цінність
(цінність її ролей, статусів, позицій, авторитету,
репутації, іміджу тощо), яка має опосередкований
соціально–психологічний характер. Водночас гідність
особистості є результатом самоусвідомлення і
переживання особистістю власної цінності і має,
переважно,
безпосередній
індивідуально–
психологічний характер [13, с.60].
Таким чином, поняття честі і гідності є своєрідною
єдністю, оскільки тісно переплітаються і навіть
частково співпадають, проте мають свою специфіку.
Зазначене вище дозволяє констатувати, що власна
гідність є вираженням безумовної цінності людини і
визначає її право на повагу з боку інших, яке базується
на принципі рівності всіх людей, незалежно від статусу,
віросповідання, статі, віку чи інших відмінностей.
Визнання за кожною людиною права на власну гідність
є основою моральних відносин у суспільстві.
Витоки проблеми, пов’язані з розумінням гідності,
мають глибинну історико–філософську традицію, яка
ілюструє, як змінювалися зміст поняття “гідність”
протягом століть та ставлення до гідності в ієрархії
цінностей особистості та суспільства.
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Кожна історична епоха пропонувала своє розуміння
феномену власної гідності, гідної поведінки, гідної
людини. Слід зазначити, що філософія у більшості
випадків розглядає гідність через її окремі аспекти та
структурні елементи, оскільки дана проблематика не
виокремлюється як самостійна, а розчинена у вченнях
про загальнофілософські проблеми буття людини і
розглядається в контексті різноманітних питань
філософії (таких як сенс буття людини, її роль та місце
у світі тощо).
Проблема власної гідності була предметом роздумів
у вченнях Аристотеля, Демокріта, Сократа, Платона та
інших представників давньогрецької філософії. Одним з
перших, хто створив символ гідності людини, був
Платон, який вважав, що основою гідності має
виступати прагнення людини до ідеалу. Інший
представник
давньогрецької
філософії
Сократ
пов’язував гідність людини із розвитком її
самосвідомості і визначав гідність як спроможність
людини розумно та гідно розпоряджатися своїм життям,
керуючись
моральними
засадами.
Аристотель
пов’язував гідність, в першу чергу, з моральним
вихованням людини. Власна гідність, на думку
філософа, нерозривно пов’язаназ “діяльністю душі”
людини та виявляється у гідній поведінці: виважених
судженнях, правильних, розумних вчинках [1]. Для
вчення стоїків (Зенон, Панетій, Сенека), гідність
означає “мужність бути, не дивлячись ні на що”.
Головний моральний закон для кожної людини –
зберегти свою сутність, свою гідність за будь–яких
умов [14].
Загалом для античної філософії характерні такі
критерії гідності, як незалежність, згода з законом,
мужність залишатися собою перед обличчям труднощів
та ставлення до інших як до цінності [9].
Для
епохи
Відродження
є
характерним
культивування людини, зростає значення індивіда
просто в силу його існування. Категорія гідності
розглядається у роботах філософів Піко д. Мірандолли,
Руссо, Фіхте, Шиллера. Саме епоха Відродження
прокладає шлях до того, що, в порівнянні з попередніми
епохами, все більша кількість людей отримує право на
повагу людської гідності, незалежно від соціального
статусу чи статків.
Духовною основою епохи став гуманізм. Розуміння
самостійності з’єднувалося з ідеєю громадянськості як
складової гідності людини, посилювало гуманістичні
течії в католицизмі, а згодом і в протестантизмі.
Характерною особливістю розуміння ідеї гідності в
епоху Нового часу була моральна реабілітація людини,
обґрунтування її суверенності як морального суб’єкта і
утвердження її права на задоволення своїх потреб.
Епоха
характеризувалася
також
зростанням
самосвідомості націй, антистановими та революційними
проявами. З’явилась нова політична сила – буржуазія,
котра активно відстоювала ідеї свободи, рівності,
братства, цінність нації та республіки. Посилювалися
прагнення створити умови, коли б людина меншою
мірою залежала від визнання станової або родової
повноцінності. Мірилом цінності людини все більш
ставали не стільки місце народження, скільки сама
приналежність до людського роду[6].
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Характерна самоцінність людини у епоху Ренесансу
знаходить своє відображення і в українській філософії.
Українська історико–філософська традиція являє
собою багатий та обширний досвід осмислення даного
феномену.
Це відображено у працях Григорія Сковороди, Юрія
Дрогобича, Павла Русина, Станіслава Оріховського,
Івана Вишенського, які проповідували ідеї гуманізму,
звеличували силу людини та її розуму [17; 8; 15; 5].
У системі цієї традиції помітне місце посідає вчення
про людину Г. С. Сковороди. Як зазначає Г. Панков,
пізнати істинну людину й стати істинною людиною –
ось головна мета виховання благочестя, відповідно до
глибокого переконання українського мислителя.
“Піклування про людину” найтісніше пов’язане із
піклуванням про її духовність та благочестя. Таке
піклування містить у собі як складовий компонент
ультимативну вимогу вивільнення людини від
несправжніх цінностей, які перешкоджають їй у
ствердженні справжньої людської гідності.
Вчення Григорія Сковороди про гідну людину
можна охарактеризувати як специфічний різновид
персоналістичної антропології, що утверджує цінність
особистості
в
її
трансцендуванні.
Звернення
українського філософа до людей із закликом “стати
людиною”
вказує
на
завдання
духовного
самовдосконалення як духовної трансформації людської
особистості, що прославляє її над повсякденним
емпіричним світом.У вченні Г. С. Сковороди “стати
людиною” – це ультимативна вимога звернути серце до
Бога. Названа ультимативність пояснює позицію
жорсткого опозиціонування мислителем духовного й
тілесного, небесного й земного. Заклик Г. С. Сковороди
“стати людиною”, “впоратися з самим собою”, “змінити
самого себе” покликаний мобілізувати людину до
практичного втілення християнських цінностей. Таким
чином, актуального значення в ученні українського
філософа набуває аскетика як напружена духовна праця
[11].
Проблематика людської гідності відображена і в
класичній німецькій філософії. Значний внесок у
розвиток поняття людської гідності цієї епохи вніс
Еммануїл Кант. Філософ розумів гідність людини
трансцедентально, безвідносно до досвіду. Він перший
здійснив спробу розкрити людську гідність через
внутрішню свободу людини як таку, що витікає з
гуманітарно–родової рівності людей. Саме тому
людську гідність можна розглядати, як результат
еволюції людини. Ідея людської гідності знайшла
відображення й у творах Гегеля, який вважав, що
право торкається свободи – самого цінного і самого
гідного в людині, і вона сама повинна знати право,
оскільки воно для неї обов’язкове. Цінність людини
визначається її внутрішньою діяльністю, і з точки зору
моралі є, таким чином, свободою, що існує для себе[7].
Датський філософ С. К’єркегор вважав, що гідність
людини втілюється у виборі нею самої себе, свого
унікального та неповторного “Я”. Ця ідея отримала
розвиток й у інших філософів (А. Камю, Г. Марселя, Ж.
П. Сартра, К. Ясперса та ін.). Зокрема, А. Камю, вважав,
що гідність є необхідною умовою для “здійснення”
людини у житті.
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Російська традиція дослідження категорії гідності
пов’язується з іменами В. Соловйова, Н. Бердяєва та ін.
Так, В. Соловйов підкреслює апріорне “володіння”
гідністю: гідність кожної людини не залежить ні від її
природних якостей чи її корисності. Цими якостями
може визначатися зовнішнє положення людини у
суспільстві, але не її власне значення та людські права
[16]. На думку Н. Бердяєва, вся гідність людини
базується на почутті вільної відповідальності за свою
долю, “усвідомленню винуватості у власній долі” [3].
У радянські часи категорія гідності співвідносилася
з моральним розвитком особистості. На думку О.
Асмолова, розвиток пострадянського суспільства
охарактеризувався переглядом ідеологічної системи та
переходом від культури корисності до культури
гідності, у якій основною цінністю є особистість
людини, незалежно від того, чи можна вимагати від цієї
особистості виконання тих чи інших завдань [2].
Таким чином, така різноманітність поглядів на
досліджуваний
феномен
не
дає
можливості
сформулювати однозначне визначення, оскільки у різні
історичні епохи по–різному визначалась сутність
феномену, роль та місце гідності в житті людини. Разом
з тим, простежується певна динаміка у розумінні даного
феномену: з розвитком моральної самосвідомості
суспільства зростає значимість моральних критеріїв
гідності та апріорного ставлення до кожної людини як
до безумовної цінності.
Власна гідність є духовною цінністю людства, яка
взаємопов’язана з такими цінностями якгуманізм,
свобода, справедливість, рівність. Повага до людської
гідності є віддзеркаленням базових цінностей соціуму
та
виступає
вектором
його
розвитку
на
загальнолюдських гуманістичних засадах.
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Education of self–dignity: philosophical aspect
In the article aremphasis on the importance of education of the younger
generation of self–dignity as absolute values; defined peculiarities and specific
concepts of “honor” and “dignity”;reveals the philosophical aspect of the
phenomenon; outlines the characteristics associated with understanding esteem
various historical and philosophical traditions;illustrate how changing the concept of
“dignity” for centuries and attitude to the dignity of a hierarchy of values of the
individual and society.
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Воспитание чувства собственного достоинства: философский
аспект
Акцентировано внимание на важности воспитания у подрастающего
поколения собственного достоинства как безусловной ценности; определены
особенности и специфика понятий “честь” и “достоинство”; раскрыто
философский аспект данного феномена; очерчены особенности, связанные с
пониманием собственного достоинства различных историко–философских
традиций; проиллюстрировано, как менялось содержание понятия
“достоинство” в течение времени и отношение к достоинству в иерархии
ценностей личности и общества.
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ФІЛОСОФІЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОНТЕКСТАХ
Сучасні соціокультурні зміни, що відбуваються у світі, є викликом
традиційним виховним практикам, які не відповідають новим констеляціям
суспільних відносин, передусім контекстам суспільства ризику. Особливо це
торкається родинного виховання, яке традиційно розглядалось здебільшого у
контекстах життєвого світу. Метою статті є філософсько–освітнє
осмислення родинного виховання у сучасних соціокультурних контекстах.
Родинне виховання потенційно є як джерелом соціальних і культурних ризиків,
так і одним із засобів мінімізації їхніх наслідків. Дослідження специфіки
родинного виховання у сучасних соціокультурних контекстах, що створюються
внаслідок прискорення глобалізаційних процесів, становлення інфраструктури
інформаційного суспільства, на якій ґрунтується гіпотетичне суспільство
знань, ситуація світоглядного і політичного плюралізму, має принципове
значення для розуміння перспектив сучасної людини, доля якої не в останню
чергу визначається родинними цінностями, змістом і настановами родинного
виховання.
Ключові слова: глобалізація, мультикультурне суспільство, родина,
родинне виховання, родинні цінності.

Сучасні соціокультурні зміни, що відбуваються у
світі, є викликом традиційним виховним практикам, які
не відповідають новим констеляціям суспільних
відносин, передусім контекстам суспільства ризику.
Особливо це торкається родинного виховання, яке
традиційно розглядалось здебільшого у контекстах
життєвого світу. Через стрімке зростання ролі освіти та
її суспільних і культурних інституцій у минулому
столітті родинне виховання здебільшого розглядалось
як своєрідний додаток до суспільно організованих
освітніх і виховних практик.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Відрив родинного виховання від суспільних реалій і
запитів сьогодення вимагає філософсько–освітнього
осмислення, бо цей ресурс оновлення освіти і
суспільства використовується ще не повною мірою.
Несприятлива демографічна ситуація, яка склалась в
Україні та у більшості країн Європи, також є вагомим
приводом для переосмислення виховних можливостей
родини у суспільстві ризику.
Філософська концептуалізація родинного виховання
займає особливе місце у розбудові проблемного поля
філософії освіти в Україні. Якщо у західноєвропейській
філософській традиції у цьому полі домінує філософія
виховання або ж єдність освіти й виховання (Bildungs–
und Erziehungsphilosophie, philosophy of education), то
вітчизняні освітні філософи переважно зосереджуються
або на аналізі досвіду теоретичної саморефлексії
сучасної філософії освіти, або на проблемах розвитку
сучасної освіти, що, безперечно, є надзвичайно
важливими
дослідницькими завданнями.
Однак
внаслідок цього проблеми виховання відсуваються на
задній план.
Родинне виховання та його трансформації не можна
розглядати у відриві від змін, що відбуваються у
сучасній родині та суспільстві. Еволюція родини, зміни
її рольової реальності у сучасних соціокультурних
контекстах розкриваються у працях У. Бека [3], Е.
Гіденса [6], А. Гоннета [13] та ін. Зміна ролей в родині,
гендерний аспект родинного виховання висвітлюється у
працях Г. Арендт [2], Ю. Кристевої [8] та ін.
Принципове значення для цього дослідження мали
роботи,
присвячені
теоретико–методологічним
засадам сучасної філософії освіти і виховання. Тут
слід назвати праці В. Андрущенка [1], М. Култаєвої
[9], Н. Радіонової [11] та ін.
Метою статті є філософсько–освітнє осмислення
родинного виховання у сучасних соціокультурних
контекстах. Стан розробки проблем родинного
виховання свідчить про необхідність комплексного
підходу у розробці його сучасних стратегічних версій,
що в свою чергу вимагає філософсько–освітньої
концептуалізації
його
досвіду
та
перспектив
удосконалення.
Історична реконструкція теоретичного і практичного
досвіду
родинного
виховання
дає
підстави
стверджувати, що воно може мати як конструктивний,
так і деструктивний потенціал (Г. Гудйонс) [12],
реалізація якого залежить від соціально–історичних
обставин. Останні задають стиль і спосіб родинного
життя, рамкові умови існування родини та визначення
статусу дитини. Лише у добу пізнього Модерну
визнаються і законодавчо закріплюються права дитини,
а також обґрунтовується перспектива соціально
відповідального виховання.
Незважаючи на історичні трансформації родини
(плем’я, рід, велика родина, мала родина, неповна
родина, симулякри родини) вона є місцем, де
відбувається первинна соціалізація. Застосовуючи
методологію системно–теоретичного аналізу (А.
Тремль) [16], родину можна визначити як біологічну,
психічну та соціальну систему, які конституюють
відповідні педагогічні реальності, що виконують різні
функції і накладаються одна на одну. Родина як
біологічна система виконує функцію підтримання
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життєдіяльності дитини та забезпечення її фізичного
розвитку. Як психічна система вона дає старт
психогенетичному розвитку дитини, запускає в дію
механізми наслідування, спілкування, контролю і
самоконтролю. Як соціальна система родина забезпечує
формування національної і культурної ідентичності,
соціальне навчання, засвоєння норм і цінностей,
необхідних для життя у суспільстві. Важливим
чинником гуманізації родинного виховання є
національні традиції і закладені в них універсальні та
локальні культурні смисли. У сучасній педагогіці миру
родина визначається як осередок формування
миролюбства та толерантності (М. Мічерліх) [14], що
набуває особливого значення в умовах соціальної
нерівності, культурного і освітнього розшарування. У
добу пізнього Модерну через гібридизацію локального і
глобального
призупиняється
автопоезіс
певних
локальних смислів у комунікативному ланцюгу
родинного виховання.
У суспільстві ризику змінюються рольові реальності
у родині через ствердження гендерної справедливості.
Материнський і батьківський принципи виховання, які
були діаметрально протилежними і разом з цим
комплементарними у домодерних суспільствах та у
суспільстві раннього Модерну, у сучасних родинах
демонструють тенденцію до взаємопроникнення.
Матір–одиначка або батько–одинак змушені у
вихованні дітей поєднувати ці принципи. У суспільстві
пізнього Модерну суспільна свідомість гносеологічно
загострює відмінність між біологічним та соціальним
батьківством. Біологічний батько, за А. Тремлем [16],
лише упевнений у своєму батьківстві, а соціальний
батько усвідомлює це і несе соціальну відповідальність
за виховання дітей. У сучасних родинах соціальне
батьківство стає відповідальним актом зрілих людей,
які виховують бажаних дітей. Ефективність державної
політики підтримки родини та демографічної політики
залежать від їх впливу на культуру міжособистісних
відносин у родині та на родинне виховання.
Моделі родинного виховання у мультикультурному
суспільстві, що формуються внаслідок глобалізації,
будуються на основі узагальнення східного або
західного досвіду родинного виховання. Здійснення
виховання дітей у родині за східною моделлю у
західних соціокультурних контекстах і навпаки
ускладнює соціалізацію дітей мігрантів та біженців у
нових соціокультурних контекстах. Це висуває нові
імперативи до практик родинного виховання, передусім
вимогу толерантного ставлення до світоглядного і
культурного
плюралізму,
розвитку
культури
гостинності. Інтенсифікація обмінів учнями різних
країн, їх проживання у родинах ускладнюють структуру
родинного виховання, обумовлюють присутність у
ньому
інтенціонального,
функціонального
і
екстенсіонального векторів суспільства ризику. Через
прискорення глобалізаційних процесів та розширення
глобальних мереж європейська соціалізація дітей в
Україні випереджає відповідні процеси в батьків. Це
може
спровокувати
руйнацію
міжособистісних
відносин у родині.
Криза
родинного
виховання
здебільшого
пояснюється браком часу, але цей дефіцит має більш
глибоке коріння. Природні біоритми і соціальний час, у
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якому розгортаються виховні процеси у суспільстві
ризику, не є когерентними. Прискорення соціального
часу, інтенсифікація освітніх процесів, дисбаланс між
вільним і робочим часом ускладнюють організацію
родинного виховання, яке має бути послідовним і
безперевним, апелятивна вимога проводити більше часу
з дітьми, що висувається до батьків, – усі ці теоретично
безсумнівні
вимоги
у
світі
повсякденності
наштовхуються на реальні складнощі щодо поповнення
часового бюджету. Завантаженість батьків на роботі і
дітей у школі призводить до відомого феномену
“колонізації ночі”, що негативно впливає на фізичний і
розумовий розвиток дітей. У цьому зв’язку важливого
значення набуває “гігієна часу” (Ф. Регайс) [15], яка
дисциплінує та організує дітей і батьків, привчає їх
шанувати свій та чужий час як передумову культури
свободи. Особливого значення для родинного
виховання набуває екзистенціальний час, переживання
якого поєднує усіх членів родини. Він здатний
накладатись на календарний час, надаючи особливого
значення видатним родинним датам (дні народження
тощо) та загальнонаціональним святам. Родинне життя і
родинне виховання можуть випадати зі свого часу, бути
анахронізмами, або ж навпаки випереджати час, беручи
на себе роль орієнтира у стратегіях виховання. Окрім
цього свій екзистенційний час має світ дитинства з
притаманними йому уповільненнями, які дозволяють
йому “випадати” з прискореного соціального часу,
утворювати специфічний симулякр позачасовості,
необхідний для розвитку дитини.
Основою різних можливостей стилізації практик
родинного
виховання
є
розрізнення
між
авторитарним та свободним стилем виховання у
родині, а також її психологічним кліматом та
духовною
атмосферою.
Між
ними
можуть
утворюватися різні комбінації, які обумовлюються
виховною
ситуацією
та
соціокультурними
контекстами,
до
яких
вона
вписана.
У
постмодерністських рефлексіях цієї тенденції (Ж.
Бодрійяр [4], Ю. Крістева [8], Ж. Ліотар [10])
обґрунтовується
право
на
визнання
такої
плюралізації,
яка
розглядається
як
прояв
самореалізації батьків і дорослих членів родини.
Припускається навіть реставрація домодерних
практик родинного виховання, де чинниками його
стилізації
виступають
демонстративність,
ритуалізація, природовідповідність тощо. Гібридне
поєднання домодерної та пізньомодерної культури у
стилізаціях родинного виховання є також способом
статусного
самовираження
батьків
через
маніфестацію соціальних, культурних і освітніх
можливостей та перспектив своїх дітей.
Тенденція рефеодалізації сучасного суспільного
життя (Ю. Габермас) [5] знаходить прояв у
закріпленні соціального розшарування засобами
родинного виховання. Феномен так званих
“мажорів”, поведінка яких є проявом егоманії,
правового
нігілізму
та
соціальної
безвідповідальності є наслідком патологій у
родинному вихованні. Виховна корекція таких
наслідків повинна мати комплексний характер. Без
суспільного засудження стратегій уседозволеної
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поведінки дітей та молоді, апелятивні виховні
заходи залишаються недостатньо ефективними.
Від цих патологій родинного виховання,
обумовлених прискореними темпами суспільних
трансформацій на пострадянському просторі,
необхідно
відрізняти
психолого–педагогічні
проблеми, які виникають у процесі родинного
виховання. Психотерапевтична корекція таких
проблем у дітей та батьків та їх профілактика досить
ефективно
здійснюється
у
сучасних
психотерапевтичних практиках. Якщо у Західній
Європі
спостерігається
тенденція
взаємодії
психотерапевтичних і філософських практик, то в
Україні населення ще обмежується психологічною
допомогою. Сучасні психотерапевтичні практики,
спрямовані на корекцію родинного виховання,
містять у собі світоглядну та філософсько–освітню
складову, яка дозволяє коригувати мету родинного
виховання з ресурсами родини та психосоматичними
можливостями дитини.
Науковий світ розвивається разом із людською
природою. Завдяки міждисциплінарному синтезові
різних наук формуються нові підходи щодо
вивчення
особистості.
Плюралізація
стилів
родинного виховання та їх корекція у сучасних
виховних практиках потребує детального вивчення і
подальшої розробки.
Кожна галузь наукового знання володіє
арсеналом теоретичних і емпіричних фактів, оперує
своїми поясненнями, створеними за певними
правилами, і є тим, що Ж. Ліотар називав “станом
постмодерну” [10]. Сучасне суспільство, на думку
постмодерністів, перебуває у стані імітації,
симуляції,
підміни.
Людська життєдіяльність
складається з примар реальності – симулякрів. Ж.
Бодрійяр пояснює значення “симулякр” – заміна
реальних речей або чутливої сфери особистості
підробками [4].
Н. Каліна вказує “проблемою є не окремий
симулякр чи їх група, а властива деяким
особистостям стратегія симуляційного моделювання
дійсності – система послідовного використання
поведінкових стереотипів, які віддаляють людину
від її справжньої екзистенційної природи та потреб,
призводять до некритичного засвоєння стандартів,
пропонованих середовищем масмедіа”. Повернути
людину до реального світу надзвичайно важко,
потреби її визначаються соціальним середовищем і
перетворилися на симулякри [7, с. 264].
Сучасні психотерапевтичні практики, спрямовані на
корекцію родинного виховання, містять у собі
світоглядну та філософсько–освітню складову, яка
дозволяє коригувати мету родинного виховання з
ресурсами родини та психосоматичними можливостями
дитини.
Характеризуючи зміст і функціональний потенціал
родинного виховання, необхідно враховувати його дві
репрезентаційні і відповідні функціональні можливості.
По–перше, родинне виховання – це ущільнений
виховний досвід людства, який в історично і
культурно–обмеженій
формі
практикується
у
конкретній родині. Так, у родині відбувається первинна
соціалізація дитини, закладається фундамент її
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транстемпоральної
культурної
та
національної
ідентичності, а також моралі і звичаїв, формується
ставлення до світу та інших людей, до праці,
здійснюється перше розрізнення між Своїми та
Чужими, між “Ми” та “Вони”. По–друге, – це навчання
жити в родині, формування здатності встановлювати
міжособистісні
зв’язки, здійснювати процедури
контролю і самоконтролю, стримувати афекти,
розвивати культуру почуттів, намагатись досягти
постконвеціонального рівня розвитку моральної
свідомості (за шкалою Л. Кольберга).
Соціальне навчання, світоглядне і моральне
виховання є приорітетними напрямами родинного
виховання. Недостатня увага з боку батьків до кожного
з цих напрямів зменшує функціональний потенціал
родинного виховання, адже воно розгортається у
світоглядно визначеному горизонті з урахуванням
соціально–практичного досвіду батьків.
Саме у родині закладаються основи здорового
способу життя, здійснюється профілактика згубних
звичок. У сучасних стратегіях життєтворчості
спостерігаються три основні тенденції. Перша
орієнтована на споживацькі та розважальні цінності та
світоглядну нерозбірливість, друга – це орієнтація на
постматеріальні цінності, на гуманістичний ідеал
гармонійного і всебічного розвитку особистості. Третя
тенденція полягає у свідомому обмеженні опцій
життєтворчості.
Суспільні
вимоги
і
психолого–педагогічні
рекомендації щодо поліпшення стану родинного
виховання здебільшого залишаються відірваними від
умов, ситуацій і соціокультурних контекстів його
здійснення. У суспільстві ризику родинне виховання
повинно не тільки зосереджуватися на задоволенні усіх
потреб дитини, а й розвивати її самостійність,
ініціативність, формувати культуру соціальних почуттів
і людських якостей, що дозволяють поширювати чуття
єдиної родини на усе суспільство. Цей вид виховання,
інституційно та соціально–антропологічно закріплений
за родиною, повинен більше, ніж будь–який інший,
бути гнучким і відповідати духу часу. Консерватизм і
архаїзація практик родинного виховання посилюють
суспільні ризики, є потенційною загрозою створення у
суспільстві ситуацій відчуження та маргіналізації
молоді.
Родинне виховання не повинно обмежуватись
вільним часом та сферою дозвілля, де здебільшого
реалізуються виховні ініціативи батьків. Безперервність
і систематичність виховання у сучасній родині є
багатоаспектним як змістовно, так і функціонально. Воно
потребує від батьків не тільки мінімуму психолого–
педагогічної підготовки, а й організаційної культури,
соціальної відповідальності, світоглядної культури та
розвинутої моральної свідомості, на підставі яких
формується зміст і курикулум родинного виховання,
здатного
відповідати
вимогам
демократичного
суспільства.
Під
тиском
глобалізації,
внаслідок
індивідуалізаційних зсувів у сучасних суспільствах, та
подолання гендерного розподілу праці відбувається
руйнація традиційної родини, трансформація родинних
стосунків. Домагання на визнання кожного члена
родини впливає на стан і методи родинного виховання,
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імперативом якого стає любов і повага до дитини, а
також
неприпустимість
репресивних
виховних
комунікацій у родині. У суспільстві ризику
посилюється виховний вплив дітей на батьків.
Педагогіка
співробітництва
є
одним
із
фундаментальних принципів сучасної філософії
родинного виховання, але при цьому агенти виховання
не повинні ухилятися від своїх обов’язків керувати
виховним процесом, бути зразком для наслідування.
Родинне виховання потенційно є як джерелом
соціальних і культурних ризиків, так і одним із засобів
мінімізації їхніх наслідків. Дослідження специфіки
родинного виховання у сучасних соціокультурних
контекстах, що створюються внаслідок прискорення
глобалізаційних процесів, становлення інфраструктури
інформаційного суспільства, на якій ґрунтується
гіпотетичне суспільство знань, ситуація світоглядного і
політичного плюралізму, має принципове значення для
розуміння перспектив сучасної людини, доля якої не в
останню чергу визначається родинними цінностями,
змістом і настановами родинного виховання.
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The philosophy of family education in contemporary social and
cultural contexts
Modern social and cultural changes taking place in the world are a challenge to
traditional educational practices which do not correspond to new social relations
constellation, especially to the contexts of risk society. It is especially important when
dealing with family education which used to be studied in the contexts of personal
experience. The aim of this article is philosophical and educational realization of
family education in contemporary social and cultural contexts. Family education is
potentially a source of social and cultural risks, and one of the means of minimizing
their effects. The research of family education characteristic features in contemporary
social and cultural contexts, that are created as a result of global processes
acceleration, creation of infrastructure of information society on which hypothetical
knowledge society and the situation of ideological and political pluralism are based,
has principal importance for understanding the perspectives of a contemporary
person, whose fate is greatly determined by family values, contents and instructions of
family education.
Keywords: globalization, multicultural society, family, family education, family
values.
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университет им. Г. С. Сковороды (Украина, Харьков),
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Философия семейного воспитания в современных
социокультурных контекстах
Современные социокультурные изменения, происходящие в мире, являются
вызовом традиционным воспитательным практикам, которые не
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соответствуют новым констеляциям общественных отношений, прежде всего
контексту общества риска. Особенно это касается семейного воспитания,
которое традиционно рассматривалось в контекстах жизненного мира. Целью
статьи является философско–образовательное осмысление семейного
воспитания в современных социокультурных контекстах. Семейное
воспитание потенциально выступает как источником социальных и
культурных рисков, так и одним из способов минимизации их последствий.
Исследование
специфики
семейного
воспитания
в
современных
социокультурных контекстах, которые возникают в результате ускорения
глобализационных процессов, становления инфраструктуры информационного
общества, на котором основывается гипотетическое общество знаний,
ситуация мировоззренческого и политического плюрализма, имеет
принципиальное значение для понимания перспектив современного человека,
судьба которого не в последнюю очередь определяется семейными ценностями,
смыслом и установками семейного воспитания.
Ключевые слова: глобализация, мультикультурное общество, семья,
семейное воспитание, семейные ценности.
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СУПЕРЕЧНОСТІ Й ПЕРЕВАГИ ДЕМОКРАТІЇ ЯК СЕРЕДОВИЩА
ВПРОВАДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ
Формування і функціонування інноваційної культури у демократичному
суспільстві відбувається досить суперечливо. Крім того, дається взнаки
непідготовленість більшості громадян країни до впровадження демократичних
стандартів життя та соціальних процедур. Потрібна ґрунтовна реформа
управлінської сфери держави, демократизація і децентралізація влади. Ці
процеси мають супроводжуватися громадянсько–політичною освітою та
вихованням населення, насамперед молоді, на демократично–гуманістичних
засадах. Суперечності й переваги демократії розглядаються в статті в
контексті необхідності реалізації інноваційних засобів упливу освіти і культури
на громадянську, демократичну, гуманістичну освіченість населення України.
Ключові слова: демократія, демократизація, освіта, інновація.

У сучасному глобалізованому світі існує багато
суперечностей процесу формування та функціонування
інноваційної культури у демократичному суспільстві,
особливо в суспільствах, де демократичні цінності лише
починають визнаватися фундаментальними. Серед
таких суперечностей можна виділити: труднощі
зростання демократії, соціальні “хвороби” “молодої
демократії”, загрози хибно–демократичних підходів та
некритичних зарубіжних запозичень тощо. Чому ці
проблеми виникають? Насамперед тому, що “багато
поставторитарних країн пішли шляхом абсолютно
прямолінійного, механічного копіювання західних
інститутів демократії. Ця імітативність, відсутність
творчого, інноваційного початку у формуванні ними
власних політичних систем призвели до появи дивних
інституційних
виродків,
створюваних
шляхом
еклектичного змішування демократичних форм, що
практикуються в різних “класичних демократіях”.
Хибність та неефективність інститутів, що виникають в
нових демократіях, мають далеко неоднозначні
політичні наслідки. Нерідко вони обертаються (як на
рівні масової свідомості, так і на рівні політичних
рішень, що приймаються представниками еліт)
неприйняттям демократії як такої, запереченням
демократичного шляху розвитку загалом, оголошенням
цього шляху виключно західним і таким, що не
відповідає цивілізаційним особливостям незахідних
суспільств” [1, с. 58]. Для подолання таких негативних
шляхів
некритичної
демократизації
насамперед
необхідно усвідомлювати, що демократія є засобом
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виявлення волі народу, тобто волі “знизу”, а
запозичувальна демократизація є лише ще одним
засобом авторитарного нав’язування соціуму певного
наперед визначеного шляху розвитку. Такий шлях може
не тільки не підвищити загальний рівень інноваційної
культури населення, але й значно понизити творчий,
креативний
потенціал
громадян,
яким
нав’язуватиметься чужинна ідеологія.
Відомий дослідник процесів демократизації та
гуманізації соціального середовища пострадянської
України В. П. Андрущенко визначає декілька основних
загроз становлення “нових, молодих демократій”.
Однією з найнебезпечніших, на думку дослідника, є
“загроза
охлократії
–
формування
“масового
(маргінального) суспільства” в його найбільш огидних
політичних, моральних і соціокультурних вимірах.
Демократія – влада народу – надто часто в історії
перетворювалася у свою протилежність – нічим не
регульований розгул збуджених політичною риторикою
шарлатанів, які спекулюючи інтересами народу,
збуджують маси до злочинних дій, здобуваючи на
цьому і авторитет, і владу” [2]. Особливо небезпечною
загроза охлократії є в забюрократизованих суспільствах
пострадянських республік. Другою загрозою, яка може
призвести до деформацій українського соціуму, є
досить стійке поширення в масовій свідомості народу
політичної орієнтації на швидке досягнення моделі
“відкритого суспільства” [2]. Історія ж свідчить, що
демократія завжди народжується не водночас, а через
тривкий процес зростання загальної культури
населення, в тому числі й інноваційної. Третя загроза,
на думку В. П. Андрущенка, формується збігом
факторів, в колі яких життя розгортається так, “ніби в
ньому нічого не змінюється”. Суспільство може себе
заспокоювати гіперболізацією певних позитивних змін,
що нібито відбуваються [2]. Це зумовлює притуплення
первинної ейфорії перетворень, що веде до пасивності і
абсентеїзму, до небажання громадян брати участь в
спільних перетвореннях, до пригнічення учасницької
ініціативи тощо. Звичайно, таке соціально–свідомісне
налаштування громадян не сприятиме розвиткові
високого рівня інноваційної культури.
А саме при переході від тоталітарної до
демократичної організації суспільного життя від
кожного громадянина вимагається максимальна
творчо–креативна наснага, інноваційна активність в
сфері реформаційного перетворення всіх сфер
життєдіяльності країни. “Повороти й катаклізми цього
історичного часу постійно утворюють нестандартні
проблемні ситуації, які потребують від звичайних
людей, не тільки від керівників, прийняття самостійних,
можливо, неординарних рішень. Останнє передбачає
володіння знаннями, вміння розпоряджатися ними,
мобілізуючи потенціал критичності і розсудливості.
Свідомість переважної більшості громадян виявилася не
готовою до цього; ідеї демократії і лібералізму для
більшості не стали орієнтирами у мисленні і поведінці,
скоріше викликали сум’яття та “помилку цінностей” –
виникнення стереотипів” [3, с. 142]. Проблема
непідготовленості,
в
тому
числі
освітньої,
просвітницької,
моральної,
виховної,
більшості
населення
нашої
країни
до
впровадження
демократичних стандартів життя і соціальних процедур
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виявилася чи не найскладнішою на сучасному етапі
історичного розвитку нації. В цьому аспекті
надзвичайно важливо використати всі можливі освітні,
культурні, інноваційні засоби підвищення загальної
громадянської,
демократичної,
гуманістичної
грамотності населення України.
При
цьому,
надзвичайно
важливо,
щоб
демократизаційні зусилля в національному суспільстві
перестали бути справою виключно політиків,
інтелектуальної і культурної еліти, а стали потребою і
ключовим орієнтиром широких мас населення нашої
держави. “Український демократичний транзит був
ініційований правлячою елітою, яка запропонувала
суспільству демократичні цінності, протиставляючи їх
тоталітарним. Але, надавши громадянам певні права,
ослабивши цензуру у ЗМІ, представники різних елітних
угруповань так і не змогли опрацювати спільні
“правила гри”, визначити стратегічні цілі та пріоритети
розвитку країни. Це призвело до зростання соціальної
напруги, розшарування і загострення існуючих
конфліктів. У результаті не було проведено ні
політичні, ні структурні економічні реформи. При
цьому влада як була, так і залишилася віддаленою від
суспільства. Існуючий стан справ свідчить про те, що
чинна політична система в Україні носить формальний
характер, вона не виражає і не може виражати інтересів
більшості населення, оскільки самі громадяни поки що
не стали реальним суб’єктом влади” [4, с. 82–83]. Саме
тоді, коли громадяни нашого посттоталітарного
суспільства усвідомлять себе єдиним джерелом
демократичної влади, а також почнуть повноцінно
використовувати
механізми
і
процедури
демократичного управління національною громадою,
можна буде сподіватися на значне зростання рівня
інноваційної культури кожного українця. Тільки тоді, як
особистість стає активним суб’єктом національного
соціокультурного розвитку, вона набуває високого
потенціалу інноваційно–креативного самоздійснення і
самовираження.
На думку відомого американського теоретика
сучасної
демократії
Т.
Карозерса
багато
з
посткомуністичних країн зіткнулися з проблемою
“безплідного плюралізму”, через яку відбувається такий
стан: “В цілому політика розглядається як застійна
корумпована зона панування еліти, від якої країна не
бачить нічого доброго, і яка, відповідно, не заслуговує
на повагу. Держава залишається незмінно слабкою.
Уряди, що міняють один одного, нездатні досягти
прогресу у вирішенні суспільних проблем – від
злочинності та корупції до охорони здоров’я, освіти та
добробуту суспільства в цілому” [5, с. 51]. Яким же
чином можна долати таку нікчемну ситуацію, що
склалася в громадсько–політичному житті нашої
країни? Насамперед потрібна всебічна реформа
управлінської сфери держави, демократизація і
децентралізація влади, що має супроводжуватися
громадянсько–політичною освітою і вихованням
населення, особливо молоді. Остання ж, будучи
вихованою на демократично–гуманістичних засадах,
обов’язково проявить свою креативно–інноваційну та
ініціативно–творчу наснагу.
Величезна небезпека, що існує для нормального
розвитку демократії та інноваційного суспільства в

264

нашій країні, полягає ще й в тому, що демократичні
цінності і категорії використовуються для прикриття
нечистоплотної діяльності політиків, олігархічних
кланів та корупційно–злочинних угруповань, що
займаються
розкраданням
бюджетних
коштів.
“Політична система України, демократична за формою,
ще не набула демократичного змісту, навпаки,
демократичні
механізми
все
частіше
стали
використовуватися для обслуговування корпоративних
інтересів, перетворення політичних ресурсів на
економічні. Оскільки контроль за елітою здійснюється
особисто президентом, оновлення еліти а також зміни
усталених зразків її поведінки відбуваються, зазвичай,
лише в рік переобрання президента. Така удавана
демократія стає гальмом на шляху подальшої
демократичної модернізації українського суспільства”
[6, с. 278]. Тільки значне зростання громадянської та
інноваційної культури в сукупності може дати прорив в
українському суспільстві, завдяки якому народ
перетвориться на справжнього суб’єкта політичної волі,
а не продовжуватиме терпіти владну еліту, що
безсовісно спекулює на демократичних цінностях і
орієнтирах. Шлях до цього лежить виключно через
зростання рівня і якості освіти, в тому числі
громадянської,
інноваційної
та
гуманістично
орієнтованої.
Водночас необхідно здійснювати безперервний
науковий, концептуально–теоретичний пошук шляхів
виходу із ситуації демократизаційної кризи, що
склалася в нашому суспільстві через посттоталітарну
рудиментарність його (суспільства) природи. “Пошук
причин,
що
привели
Україну
до
такого
державотворчого
результату,
і
можливостей
спрямування розвитку суспільно–політичних процесів у
русло конституційно визначених цілей вимагає від
науковців застосування нових пізнавальних моделей,
які дозволять дослідити сучасні проблеми державного
управління і обґрунтувати теоретико–методологічні
принципи формування нової дослідницької парадигми
державного управління в умовах демократії та
розробити на її основі концептуальні засади
інноваційної стратегії демократичного розвитку
українського суспільства і системної моделі її
послідовної реалізації” [7, с. 5]. Таким чином,
демократія і інновація в нашій країні визначають одна
одну: без реальних демократизаційних реформ
неможливим є зростання рівня інноваційної культури
громадян, а через низький рівень використання
соціокультурних і громадсько–політичних інновацій
значним чином уповільнюється становлення демократії
в українському суспільстві.
Складною є ситуація з всебічним розвитком і
застосуванням інновацій ще й через те, що в
пострадянських республіках відмічається надзвичайно
низький попит на інновації національного характеру.
Наші народи віддають перевагу легшому шляху –
споживацькому використанню інноваційної продукції,
виробленій
закордоном.
Значною
проблемою
становлення
інноваційної
культури
в
трансформаційному
суспільстві
є
“відсутність
розвинутого
інноваційного
попиту
всередині
суспільства. Попит на інновації, по суті, відображає
суб’єктивні особливості економічної поведінки та
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мислення людей, їх ціннісні установки та орієнтації і
таким чином може бути викладений в термінах
інноваційної культури суспільства. Через певні
культурні
установки
передіндустріальні
та
індустріальні суспільства сприймають інновації як
руйнівну силу, що підлягає блокуванню” [8, с. 211].
Фактично, будучи пострадянським суспільством з
індустріальним типом мислення, Україна продовжує
жити в світоглядній матриці неінноваційного характеру.
Через це “насильницьке впровадження досягнень
науково–технічного
прогресу,
що
відторгається
індивідуальною та суспільною свідомістю, що не готова
до їх прийняття, не може бути по суті ефективним” [9,
с. 14]. Подолання такого стану лежить, з нашої точки
зору виключно у сфері освіти і виховання наступних
поколінь, для яких інноваційний стиль мислення і
діяльності має стати визначальним у побудові
індивідуальних стратегій життєтворчості та розвиткові
соціально–громадянської активності.
Зрештою, посттоталітарний дегуманізований стиль
мислення в нашому національному суспільстві сьогодні
підсилюється тенденціями споживацької інформаційно–
масової цивілізації, що створює резонансний
знелюднюючий ефект. “Перш за все, мова йде про
знецінювання класичної ідеї людини. Якщо раніше вона
визначалася як розумна і моральна істота, то зараз криза
гуманізму призвела до необхідності перегляду набору
традиційних цінностей. Руйнування і стрімка деградація
життєвого простору пояснює зростання, всупереч
надіям на прогрес, морального регресу людини, який
підкріплюється
і
спрямовується
поки
що
фрагментарними проявами становлення нових форм
тоталітаризму. В основі неототалітаризму буде
оновлений принцип управлінського контролю над
суспільством.
Класичний
тоталітаризм
був
зорієнтований на принцип “немає людини – немає
проблеми”.
Сьогодні
ж
ми
спостерігаємо
трансформацію означеного принципу в новий: “немає
“людського в людини” – немає проблеми” [10, с. 393].
Підвищення
інноваційної
культури
людини,
орієнтованої на самореалізацію в гуманістичних формах
в межах демократичного соціального середовища, з
нашої точки зору, являється найефективнішим шляхом
подолання тих дегуманізаційних тенденцій, що панують
в нашому національному суспільстві через його
посттоталітарний
характер,
який
підсилюється
знелюднюючими факторами, притаманними сучасній
масово–споживацькій цивілізації.
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Contradictions and advantages of democracy as a medium of
introduction and development of innovation
The formation and functioning of innovative culture in a democratic society is
fairly controversial. In addition, the lack of training affects the majority of the citizens
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of the country to the introduction of democratic standards of living and social
procedures. Need a thorough reform of the administrative domain of the state,
democratization and decentralization of power. These processes must be
accompanied by civil and political education and the education of the population,
especially the youth, to the democratic–humanistic principles. Contradictions and
benefits of democracy are discussed in an article in the context of the need to
implement innovative means of influence of education and culture in the civil,
democratic, humanistic education of the population of Ukraine.
Keywords: democracy, democratization, education, innovation.
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Противоречия и преимущества демократии как среды внедрения
и развития инноваций
Формирование и функционирование инновационной культуры в
демократическом обществе происходит довольно противоречиво. Кроме того,
сказывается неподготовленность большинства граждан страны к внедрению
демократических стандартов жизни и социальных процедур. Нужна
основательная реформа управленческой сферы государства, демократизация и
децентрализация власти. Эти процессы должны сопровождаться
гражданско–политическим образованием и воспитанием населения, прежде
всего молодежи, на демократическо–гуманистических началах. Противоречия
и преимущества демократии рассматриваются в статье в контексте
необходимости реализации инновационных средств влияния образования и
культуры
на
гражданскую,
демократическую,
гуманистическую
образованность населения Украины.
Ключевые слова: демократия, демократизация, образование, инновация.
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КУЛЬТУРА ВЗАЄМОВПЛИВУ ЕКОНОМІКО–ВИРОБНИЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯЗИКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ:
ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ
Здійснюється спроба проаналізувати культуру взаємовпливу економіко–
виробничої діяльності людини і язикового потенціалу, який створюється за
рахунок акумуляції знання реальних людських спільнот, опосередковано
відображаючи глибинні структури їх суспільного буття та економіко–
виробничої діяльності. У межах язика практичні знання набувають свою
унікальну системність і когерентність, що в кінцевому рахунку обумовлює
відносну самостійність його закономірностей, утворюючих можливість
спілкування та взаєморозуміння між людьми.
Ключові слова: економіко–виробнича діяльність людини, язиковий
потенціал, мова, комунікація, економічні знання.

Активне використання в сучасних наукових
дослідженнях культурологічних та герменевтичних
методик як соціокогнітивного феномену стимулювало
процес пошуку й обґрунтування таких понятійних
структур, які б дозволяли зафіксувати реальну
багатомірність
соціально–економічних
наук,
їх
заглиблення у конкретні способи виробництва та
історичні контексти.
Суспільна
необхідність
економіко–виробничої
діяльності постає сьогодні як світова даність та аспект
родового існування людини, причому залучитися до
якої вона може тільки через освоєння форм
національної та світової культури, тобто завдяки мові,
смислової життєво–побутової символіки, способам і
різновидам діяльності тощо. Проблеми свого
життєзабезпечення людина ніколи не змогли б
вирішувати поодинці, як це має місце серед тварин, де
діє виключно біологічна необхідність. Саме суспільна
необхідність у міжособистісній комунікації, потреба і
турбота про інших людей, як про себе, є специфічною
ознакою людського роду в якому одночасно діє й
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біологічна необхідність, тобто мова людини і самі
індивіди є з необхідністю включеними у соціально–
економічний контекст.
Суспільна необхідність в економіко–виробничій
діяльності не є вродженою рисою людини, а
складається
внаслідок
функціонування
мовно–
інформаційних
потоків,
пов’язаних
із
такою
властивістю людської психіки як свідомість. Така
здатність існує завдяки мові – специфічній знаково–
символічній системі, що з’являється із потреб регуляції
міжлюдських стосунків. “Ми знаємо про економічний
язик дуже мало, постійно не розрізняємо його
дискурсивні ступені, окремо науковий, методологічно
виправданий і буденний пороги” [4, с. 285–286], – як
бачимо, пріоритетне значення у сучасній філософії
економіки сьогодні вже належить язику, а не тільки
свідомості.
Сучасне економічне знання не відповідає класичним
вимогам визначених Т. Куном, тобто економічна наука
сьогодні не є зразком категоричної форми сукупності
норм і правил наукової діяльності, які мають
економіко–
забезпечити
ефективне
вирішення
господарських завдань, вона постійно стикається з
наявністю суттєвих відмінностей, протиріч і не
прогнозованістю результатів свого практичного
застосування. Мова тут іде про те, що сучасний порядок
наукового мислення має інші принципи та пріоритети,
ніж ті, що були у період епохи формування класичного
знання. Язик уособлював собою пізнання, а саме
пізнання було дискусією, тобто по відношенню до
будь–якого пізнання язик займав пріоритетне значення,
тобто тільки завдяки язику можна було пізнавати речі
світу. Починаючи з ХІХ століття язик набуває статус
об’єкту пізнання, він вже має свою історію та
закономірності існування.
Слід зауважити, що дотепер зазначена проблема
залишається дуже складною для вирішення як з погляду
життєвих реалій, так і з боку філософії науки. Особливо
в Україні, коли десятиліттями стверджувалася думка
про те, що єдиним критерієм істини є практика,
насамперед практика революційного класу та партії, а
сутність самої істини вбачалась у відповідності слова та
діла, знань і речей. Принцип відповідності знань
дійсності або об’єктивному стану речей відстоював ще
Аристотель, а надалі Ф. Аквінський, Ф. Бекон, П.
Гольбах, Б. Спіноза, Л. Фейєрбах, К. Маркс та багато
інших філософів. Подібно до ідей К. Маркса,
Вітгенштейн також визначає суспільне життя як вид
практики, а не тільки як сукупність поглядів і
переконань людей. ЗгодомЛ. Вітгенштейн та Б. Рассел
намагались визначити пізнання як проблему логічного
аналізу мови та символів, але значення язикового
потенціалу досягає наукової стадії тільки завдяки
дослідженням Ф. де Соссюра, Г. Гійома, Т. Грімма, В.
Дільтея, Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Лакана, Ю. Кристевої
та багатьох інших. Головною тезою стає розуміння
“справи” завдяки язику, а не розуміння свідомості як
такої, відповідно, використовували зазначену доктрину
в рамках економіки такі відомі вчені як Л. фон Мізес, К.
Менгер та М. Вебер, а також сучасні методологічні
засади
гуманітарного
підходу
в
соціально–
філософському дослідженні економіко–виробничої
сфери суспільства вирішуються в роботах західних
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філософів та економістів Р. Арона, Д. Белла, М.
Гайдеггера, Дж. Гелбрейта, П. Козловскі, Дж.
Коулмана, Г. Мінцберга, Е. Тоффлера, Ю. Хабермаса
тощо. В український філософський літературі не можна
обійти увагою думку із зазначених питань таких вчених
як Н. Ашиток, Е. Герасимова, С. Куцепал, О.
Скубашевська, А. Мазараки, С. Мочерний, та багатьох
інших.
Метою даної статті є спроба проаналізувати
культуру
взаємовпливу
економіко–виробничої
діяльності людини та феномену язикового потенціалу,
саме такої постановки проблеми у вітчизняній
літературі немає.
На початку ХХ ст. висувається ідея того, що
головним засобом філософствування є язик і для
багатьох шкіл сучасної філософії язик залишається
основним об’єктом дослідження. Але такий підхід
зовсім не означає однакового розуміння сутності язика
та закономірностей його функціонування, при цьому
принципове питання співвідношення язика і діяльності,
тобто практичний прояв язика як мови, починаючи від
ідей в багатьох ученнях минулого і дотепер,
залишається не до кінця усвідомленим. Сьогодні можна
стверджувати, що сучасна методологія науки
безпосереднього
віддзеркалює
проблемність
взаємозв’язку можливостей язикового виразу та форм
людської діяльності.
Значення язикового потенціалу досягає наукової
стадії завдяки дослідженням Ф. де Соссюра: “Язиковий
знак зв’язує не річ та її поняття, а поняття й акустичний
образ” [6, с. 99], – тобто язик наповнювався змістовним
концептуальним вираженням і завдяки цьому набував
науково–теоретичної форми. Дуже важливим був
наголос стосовно тези, що значення знаку відносне і
визначається соціальним колективом слів язика. Соссюр
для пояснення смислу концепту значення язикового
знаку використовував порівняння зі сфери товарно–
грошових відносин, наприклад, як товар володіє
цінністю, так і знак має значущість у складі речення.
Ідеї Ф. де Соссюра продовжує розвивати Г. Гійом,
стверджуючи про те, що язик і мова співвідносяться як
потенція і реакція, у той час як потенція язика виступає
у вигляді його віртуальності [2, с. 36]. Фактично, ідея
віртуальності язика надалі створювала умови розуміння
та використання теорії язикових ігор, розвиток якої в
рамках лінгвопрагматики здійснює Л. Вітгенштейн. Він
розглядає язикову гру як форму міжособистісної
комунікації, правила якої можуть мати лише
приблизний характер, так як говоріння або писання
автора носить творчий нестандартний характер.
Розуміючи
прагматичні
вимоги
соціально–
економічної теорії, Л. Витгенштейн сформулював одну
з базових тез своєї філософії про те, що значенням
слова й є процес його використання. Надалі Дж. Остін
розвиває концепцію речових актів, максимально
розрізняючи семантику та прагматику, причому
язиковий акт стає прагматичним тільки коли включає в
себе ціннісні установки та відповідні цілі досягнення:
“Національному банку України необхідно прийняти
комплекс заходів по зниженню рівня інфляції та
стабілізації валютного курсу”, – даний приклад цілком
відповідає прагматичному язиковому акту.
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Важливе місце в методології дослідження сфери
економіко–виробничих відносин, починаючи з робіт В.
Дільтея і Х. Гадамера, займає доктрина розуміння.
Головною тезою тут є розуміння “справи” завдяки
язику, а не розуміння свідомості як такої.
Використовували зазначену доктрину в рамках
економіки такі відомі вчені як Л. фон Мізес, К. Менгер
та М. Вебер, вони наполягали на тому, що в теорії
людина може виражати розуміння своїх економічних
почуттів, думок і дій, а згодом з’являється термін
“суб’єктивної корисності”.
Можемо зауважити, що згодом було сформульовано
два
умовно–альтернативних
направлення.
Угерменевтичному підході до суті буття не визнається
значення традиційної наукової складової економічної
теорії, тобто людина у звичайному житті має справу не
з теоріями чи психологією, а постійно запитує та шукає
відповіді на поставлені проблеми, особливо у
виробничо–економічній сфері: “Діалогічна методика
дослідження ґрунтується на тому, що орієнтація людей,
у тому числі вчених, у сучасному інформаційному світі
досягається завдяки взаєморозумінню в системі певних
структур світу, які створюються, у першу чергу, мовою
різних національних культур. Справа полягає в тому,
що в принципі всі наукові знання надають людській
життєтворчості впевненості тільки тоді, коли вони
визнані суспільством. Таке ставлення до наукових
досліджень та їх результатів випливає із суспільного
способу існування людини і мови, на якій вона мислить.
Це означає, що доказовість, системність і критичність
пізнання забезпечуються інформаційно–символічною
узгодженістю суб’єктів завдяки використанню спільної
мовної бази” [1, с. 72]. У другому підході стверджується
пріоритет герменевтики перед значенням свідомості,
але не визнається феномен язика та можливості
діалогових моделей у методології. Як показує сучасна
світова практика економіко–виробничих відносин,
подальший ефективний розвиток господарства може
забезпечити тільки поєднання сильних сторін
зазначених підходів.
Характеризуючи діалогові моделі у системі
методології економічного знання можна умовно
розмежувати їх на суспільний та особистісний рівні.
Суспільні діалогові моделі, уособлюючи собою
соціальний характер буття людей, розгортаються за
правилами незалежними від свідомості окремої
людини, але завжди реалізуються в його діяльності.
Основою особистої діалогової моделі стає положення
про те, що сутність людського пізнання пов’язана з
процесом особистісного пошуку, тобто у кожний
момент свого життя людина постійно запитує та
перевіряє комфортність умов свого існування в
суспільстві. Поєднуються такі рівні тільки завдяки
можливостям тексту, який фіксує реальність їх
існування, означує явища відповідної реальності та
водночас розкриває світ самого суб’єкта – носія і творця
тексту.
Мовна еманація відкриває завісу над творчою
лабораторією свідомості, знаходячи ціннісну шкалу
смислів у ступені модальності оцінок, формує зовнішні
критерії, за якими можна характеризувати буття
свідомості завдяки об’єктивізації тих чи інших суджень.
Виникаюча проблема співвідношення мови і свідомості,
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свідомості та самосвідомості вирішується тільки в
просторі комунікативної діяльності: “Будь–який
комунікативний акт – це завжди діалог (хоча саме
поняття діалогу не може бути зведене до
комунікативного акту). А оскільки будь–який текст несе
в собі інформацію про світ, то обмін нею в процесі
комунікації означає обмін знаннями про світ, їх
уточнення, зміну, узагальнення та відкидання.
Сприймаючи текст у процесі спілкування чи
комунікації, той, хто інтерпретує текст, здійснює його
зустрічне породження. Результатом комунікації або
діалогу є ефект певного збігу тексту автора та тексту
партнера в діалозі текстів. Тому основою такого діалогу
є “багато–суб’єктність” цього процесу, а результатом –
збіг “смислових центрів” під час обміну діями
породження і інтерпретації текстів. При цьому автор
тексту і його партнер постійно міняються своїми
ролями, що робить їх рівноправними учасниками
діалогу” [5, с. 118].
Зупиняючись на концепції деконструктивізму Ж.
Дерріда, відповідно до якої всі знання сконцентровано в
тексті, він стає самодостатнім і завдяки зусиллям
суб’єкта може бути як знищений, так і створений знову,
що призводить до його безмежного розширення,
зазначимо, що проблема розуміння, а значить й
вивчення тексту – завдання герменевтики, але
адекватність розуміння визначається світоглядною
позицією особистості, яка приймає участь у
виробництві та споживанні текстової конструкції. Саме
цим визначається унікальний статус автора, який має
витримувати балансспіввідношення між об’єктивним
характером дослідження та своїми світоглядними
уявлення і моральними принципами дослідника, але
головним результатом поєднання цих двох понять стає
досягнення істини.
Філософія в цьому смислі навчає розуміти
багатомірність істини, чим допомагає долати
однобічність сучасної спеціалізованої людини, тому
важливішими шляхами та способами проникнення в
іманентну сутність економічної культури є діалог з
суб’єктом і діалог з ціннісне значущим текстом на
основі
герменевтичних
методів,
урахування
неповторності
морально–етичної,
раціонально–
прагматичної та ігрової сфер духовної культури. Саме
такий підхід забезпечує ефективну результативність при
дослідженні
феномену
інтегральної
системи
економічного знання, що дозволяє уособлювати його
складну структуру та ціннісну складову в цілісному
систематизованому вигляді.
У науковий період ренесансу слова і речі були
тотожні одна одній, підтримувалась властивість
взаємозаміщення: слова і речі утворюють єдиний текст,
який є частиною світу природи і може вивчатися як
природна
істота.
Спадок
античної
древності
інтерпретується на тих самих засадах, що й сама
природа, а ренесансне знання не стають сумішшю
раціональних
елементів
з
нераціональними,
вибудовується
своєрідна
система,
яка
підпорядковується строгім законам функціонування.
Класичний раціоналізм вже починає забезпечувати
безпосередню схожість між словами і речами
матеріального світу між собою опосередковано завдяки
мисленню, створюючи так зване слово–образ.
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Класичний період формування наукового знання
вимагає від мови пояснення того, яким чином звук
може представляти ту або іншу річ. Згодом починає
доводитися теза про те, що здатність “виражати” є
атрибутивною функцією язика, причому не за рахунок
віддзеркалення речей, а завдяки тому, що він забезпечує
за допомогою слів волю тих людей, які на ньому
розмовляють, тобто язик є не засобом, а безперервною
людською діяльністю. Язик набуває ознак живого
організму, якій нерозривно пов’язаний з життям того
народу, волю якого він здійснює, саме від цього
залежить глибинна відміна однієї мови від інших: “язик
є явищем людським: він зобов’язаний своїм
виникненням і розвитком свободі людини; язик є
нашою історією, нашим спадком” [8, р. 50].
Отже,
процедура
визначення
внутрішніх
граматичних закономірностей надає можливість
дослідження та встановлення єдності язика зі свобідною
волею людини, а цей процес є тісно пов’язаним з
ідеологічними
і
політичними
механізмами
функціонування в суспільстві.
У класичному підході слова і речі співвідносяться
один з одним у мисленому просторі не за допомогою
слів, а за посередництво тотожності та відмінності.
Головною метою класичного мислення стає побудова
всезагальної науки про порядок. Зароджується тенденції
до математизації знання, з’являються такі самостійні
наукові дисципліни, як “аналіз багатства”, “загальна
граматика” тощо. Тут вже увага звертається не природні
знаки, а починає формуватися система штучних знаків,
більш простих у використанні. Така ситуація, у свою
чергу, дозволяє використання категорій вірогідності,
табличні методи тощо, тобто язик втрачає свою
безпосередню схожість зі світом речей, але забезпечує
аналіз мислення. Язикові форми пояснюють зміст
мислення, аважливими для нас у цій ситуації стають
можливості аналізу багатства. Відповідно, у класичний
період формування економічного знання структурна
побудова язика починає забезпечувати систематичність
досліджування кількісних, якісних та інших величин
економіко–виробничої сфери у тому числі. Зрозуміло,
що шляхи аналізу такої області як економічне знання
тісно пов’язане з практичною результативністю
економіко–виробничої діяльності.
“У дійсності ж поняття грошей, ціни, вартості,
обернення, ринку в ХVІІ і ХVІІІ століттях розглядалися
не з точки зору ще неясного майбутнього, а на основі
строгої всезагальної епістемологічної диспозиції, на яку
з необхідністю спирався в цілому “аналіз багатства”,
який для політичної економії є тим самим, чим
всезагальна граматика для філософії та природня історія
для біології. І як неможна зрозуміти теорію дієслова та
іменника, аналіз язика дії, аналіз кореня та їх деривації
без їх співвідношення через всезагальну граматику з
археологічною сіткою, яка робить такий аналіз
можливим і необхідним, … точно так же неможливо
знайти необхідний зв’язок, що поєднує аналіз грошей,
цін, вартості, обміну, якщо не з’ясувати цієї сфери
багатств, що є місцем їх одночасного існування” [7, с.
194–195], –міркує з цього приводу М. Фуко.
Отже, аналіз багатства, як такого, в класичний
період розвитку науки стає сферою знання зі своїми
особливими закономірностями. Наприклад, ренесансне
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уявлення про гроші фактично дорівнює їх до значення
самого багатства, а вже у класичний період у полеміці
між меркантилістами і фізіократами, гроші однозначно
розглядаються як умовний знак, значення якого
коливається в процесі обміну.
Завершення класичної наукової епохи виводить
об’єктами пізнання таки категорії як праця, язик,
вартість тощо, тим самим створюються умови появи
сучасної економічної теорії та лінгвістики. Як бачимо, у
класичному періоді формування науки головним
предметом пізнання був простір, який пробують
дослідити та упорядкувати за принципами пошуку
відмінностей та тотожності його внутрішніх складових.
Сьогодні предметом дослідження стає час, тобто
способом дослідження складних предметів стає історія
їх існування та формування. Фактично, такі категорії як
мова, праця, життя не підпорядковуються виключно
логічним законам, вони мають своє внутрішнє буття,
формуючи різні конфігурації свого існування, які
включають в себе суттєвий обсяг суб’єктивних впливів
реальних проявів життя.
Суттєві зміни також відбуваються й в системі
дослідження мови: теорія імен замінюється теорією
флексій. Теорія імен побудована на процедурі пошуку
первинного базового слою сучасної мови та його
поєднання з первинними змістами означуваних речей. У
той час як теорія флексій вимагає дослідження живої
сукупності язика, відкидаючи будь–які універсальні
закони мислення.
Таким чином, якщо проводити своєрідну паралель
між розвитку економічної теорії, як такої, та
формування язикового процесу, можна констатувати,
що смисли у мові починають визначатися через
граматичну систему, а реальний обмін товарів
здійснюється за допомогою праці.
У сучасній епістемі слова і речі опосередковуються
“мовою”, “життям”, “працею”, які виходять за межи
простору уявлень, тобто слово – це знак в системі
знаків. У сучасному світі язик поступово замикається
сам на собі, створюючи своє самостійне буття. У
пізнавальному просторі слово–символ, слово–образ,
слово–знак визначають взаємозв’язок елементів, що
більш–менш співвідносяться з язиком. “Язик – це вже
не система уявлень, яка здатна розчленити та знову
поєднати інші уявлення: найбільш стійкими своїми
коренями язик означає дії, стан, волю; язик означає
перш за все не те, що бачать, а скоріше те, що роблять
або випробують, а якщо в кінцевому рахунку язик й
включає пряму вказівку на речі, то лише настільки,
наскільки речі ці є результатом, об’єктом, засобом дії.
Імена не стільки розчленують складну картину уявлень,
скільки розчленують і фіксують сам процес дії. Язик
“укорінюється” не на боці речей які сприймаються, але
на боці діючого суб’єкту” [7, с. 314], – вважає М. Фуко,
тому саме походження мови скоріш за все треба шукати
у волі людини, а не у пам’яті, яка відтворює минулі
уявлення. Люди говорять тільки тому, що діють, а язик,
будучи дією, виражає усю глибину волі.
Таким чином, можемо стверджувати, що сучасна
лінгвістика постійно збільшує обсяги засвоєння
прагматичних аспектів язика.
Суттєвий вплив на розвиток економічного знання
здійснили положення фальсифікаціонізму Поппера та
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концепції Лакатоша, ідеї, які з’явилися у процесі
переосмисленого варіанта парадигмального підходу
Куна та інші “некласичні” інтерпретації науки як
соціального конструкта, але дотепер відкритою
залишається тема соціально–епістемологічного аналізу
сучасного
економіко–господарського
знання.
Незважаючи на те, що сучасна філософська думка
неоднозначно визначає процес пізнання, вона в цілому
визнає твердження про те, що пізнання є специфічним
різновидом людської діяльності, внаслідок якої виникає
знання, тобто достовірна інформація про світ, у якому
живуть люди. Пізнання уособлює таку діяльність
людини, яка ставить за мету оволодіти невідомим у
світі завдяки процесу засвоєння нової інформації та
знань, а тому воно завжди має творчий характер і не
може зводитися тільки до наукового пізнання та
включає в себе різні форми істини.
Істинне економічне знання існує у вигляді гіпотези
про нову логіку глобального функціонування сучасних
економіко–виробничих систем. “Істина не може
бутивизначенаабо
перевіреназа
допомогоюїїспіввідношеннязі “світом”, томущо не
тількиістина для різнихсвітівє різною, але, крім того, як
відомо,
саме
положення
природи
між
світомтайоговерсієює доволі туманною. Скоріш за все
версія сприймається за істину тоді, коливона не
утискаєжоднихстійких віруваньта жодного зі своїх
власних приписів”[3, с. 134]. Тісно пов’язана з
економічною істиною й істина герменевтична.
Особливо яскраво це проявляється при перекладі
наукового, художнього чи релігійного тексту з однієї
мови на іншу. Доволі часто можемо спостерігати, що
при перекладах не існує відповідних слів–корелятів або
ж навіть одні й ті ж слова можуть мати цілком відмінні
значним. У даному випадку проблема істини постає як
проблема взаєморозуміння або ж співвідношення
“істин”, висловлених різними мовами, навіть на
діалектах однієї і тієї ж мови.
Важливе значення в цьому випадку набуває не
дослівна відповідність перекладу, а збереження
предметного смислу при перекладі з однієї мови на
іншу, який повинен бути одним і тим же, проте його
треба висловити у формах іншої мови. Тому всякий
переклад є завжди перетлумачення предметного смислу
істини, коли пізнаний предмет уявляється дещо у
новому розумінні. Як бачимо, переклад ніколи не буває
“точнім”, завжди присутня невідповідністю між тим, як
істина тлумачиться в системі однієї мови, і тим, як вона
сприймається у межах іншої. Проте це не означає, що
чи не можемо ніколи зрозуміти істину, висловлену
іншою мовою. Просто істина герменевтична має іншу
форму, ніж, наприклад, економічна істина, так як вона
встановлюється не через визначення відповідності
теорії речам, а завдяки встановленню смислової
відповідності між мовами, котрі одночасно виражають і
різне світобачення.
Таким чином, язиковий потенціал створюється за
рахунок акумуляції будь–якого знання реальних
людських спільнот, опосередковано відображаючи
глибинні структури їх соціального буття, у тому числі й
економіко–виробничого. У межах язика такі знання
набувають свою унікальну системність і когерентність,
що в кінцевому рахунку обумовлює відносну
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самостійність закономірностей існування язика,
утворюючих можливість спілкування та розуміння між
різними людьми у межах тієї або іншої сфері діяльності.
Крім того, на фоні протиріч переходу до принципово
нових засад економіки відбувається структурне
ускладнення самого пізнавального процесу, який
починає включати специфіку оцінки не тільки
економіко–господарських знань, їх гуманітарного
характерута смислового поля культури, а й з’являється
потужнийкомунікаційне–інформаційний фактор впливу
на систему формування сучасних символів і знаків у
світовому господарському механізмі, що надає йому
нелінійний непрогнозований характер поступу, тому
проблематика сучасної пізнавальної діяльності людини
залишається, безперечно, актуальною та вимагає
подальших дослідницьких зусиль.
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The culture of mutual influence of the economy and production
activity and language potential: The phenomenon of communication
In the article comes true the attempt to analyse the culture of mutual influence of
the economy and production activity of a man and language potential that is created
due to the accumulation of knowledge of the real human associations, indirectly
reflecting the deep structures of their public existence and economy and production
activity. Within the limits of the language the practical knowledge acquire the unique
system and coherentness, that are stipulating the relative independence of the
linguistic patterns, which are forming the possibility of communication and mutual
understanding between people.
Keywords: the economy and production activity of a man, language potential,
language, communication, economic knowledge.
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Культура взаимовлияния экономико–производственной
деятельности и языкового потенциала: феномен коммуникации
Осуществляется попытка проанализировать культуру взаимовлияния
экономико–производственной деятельности людей и языкового потенциала,
который создаётся за счёт аккумуляции знаний реальных сообществ людей,
опосредовано отражающих глубинные структуры их общественного бытия и
экономико–производственную деятельность. В границах языка практические
знания приобретают свою уникальную системность и когерентность, что, в
конечном счете, обуславливает относительную самостоятельность
закономерностей языка, создающих возможность общения и взаимопонимания
между людьми.
Ключевые слова: экономико–производственная деятельность человека,
языковый потенциал, речь, коммуникация, экономическое знание.
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ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ
СУЧАСНОЇ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Спорт ґрунтується на змагальності й порівнянні досягнень людей у певних
видах фізичних вправ та інтелекту. Тому, як і кожен вид діяльності людей, він
потребує не тільки моральної, але й правової регуляції. Вона здійснюється і на
міжнародному рівні, і в сфері вітчизняного законодавства. Наявність
комплексу проблем та невирішених завдань у цій галузі правової регуляції
спричинює необхідність розгляду юридичних засад налагодження сучасної
спортивної діяльності. Водночас аналіз вітчизняного спортивного
законодавства дозволяє зробити висновок про його недосконалість. Отож,
сучасне українське законодавстово в царині фізичної культури і спорту
потребує істотного коригування та розширення.
Ключові слова: людина, культура, фізична культура, спортивна
діяльність, спортивне право, правова регуляцція.

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у
формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян,
підвищенні працездатності та збільшенні тривалості
активного
життя,
утвердженні
міжнародного
спортивного авторитету держави. В Україні склалася
критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту:
за офіційними даними лише 13% населення залучено до
занять фізичною культурою і спортом. Недооцінка
соціально–економічної, оздоровчої і виховної ролі
фізичної культури і спорту, відсутність чітко
скоординованих програм взаємодії різних державних
структур і громадських організацій, які беруть участь у
фізкультурно–спортивному
русі,
негативно
позначається на здоров’ї населення, соціально–
економічному розвитку держави. За інтегральним
показником
здоров’я
населення
–
середньою
очікуваною тривалістю життя людини Україна посідає
одне з останніх місць в Європі [1, с. 208]. Саме тому
актуальності набуває аналіз спортивної діяльності
основних міжнародних організацій та документів, які її
врегульовують.
Загалом, предметом регулювання спортивного права
є сукупність суспільних відносин, що виникають і
реалізуються у процесі організації та формування
спортивних
команд,
встановлення
вимог
до
професійних спортсменів, а також при проведенні
контролю за дотриманням спеціальних правил,
регламентів [2, с. 14]. Коло правовідносин, що
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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охоплюється сферою спортивного права є доволі
широким та має яскраво визначену комплексну
спрямованість, а саме: фізична культура і спорт як
об’єкт правового регулювання; організаційно–правові
основи державного управління фізичною культурою і
спортом; правове регулювання професійного та
непрофесійного
спорту;
правове
забезпечення
суспільних
фізкультурно–спортивних
об’єднань;
правовий статус спортсменів, тренерів та інших
учасників спортивної діяльності; правові аспекти
організації та проведення спортивних змагань;
регулювання податкових відносин у сфері спорту; право
інтелектуальної власності у сфері спортивної діяльності
[3, с. 12].
Таким чином, науковці та законодавці визначають
основним пріоритетом державної політики у сфері
фізичної культури і спорту удосконалення нормативно–
правового забезпечення сфери [1, с. 210].
Законодавство про фізичну культуру і спорт в
Україні та в світі – комплексна і значна за обсягом
частина законодавства України, що включає норми
конституційного, цивільного, трудового, міжнародного
права, норми адміністративного, господарського,
процесуального податкового права, які стосуються
державного управління в галузі спорту. Основним
джерелом міжнародного законодавства України про
фізичну культуру і спорт є Конституція України, яка
включає наступні норми, що стосуються міжнародного
спортивного права: п. 1 ст. 3 (людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю),
п. 1 ст. 9 (чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
є частиною національного законодавства України), п. 4
ст. 13 (держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів
права
власності
і
господарювання,
соціальну
спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності
рівні перед законом (у тому числі і іноземні)), Розділ ІІ
– права, свободи та обов’язки людини і громадянина.
Цивільний кодекс України містить загальні та
спеціальні норми, які підлягають застосуванню до
приватно–правових міжнародних спортивних відносин
[4, с. 209].
Розвиток спорту в усьому світі, його роль у
соціальному житті людей, необхідність регламентації та
координації діяльності в цій сфері визначили потребу у
створенні
численних
міжнародних
спортивних
організацій – асоціацій, федерацій, союзів тощо. Вони
з’являються на початку ХХ сторіччя. Найвідоміші нині
міжнародні федерації з видів спорту мають більш як
віковий досвід діяльності. Міжнародну асоціацію
атлетичних федерацій (ІААФ) створено у 1912 році,
Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА)
– у 1904–му, Міжнародну федерацію плавання (ФІНА) –
у 1908–му [5, с. 12].
Спеціальні
колізійні
норми
міжнародного
спортивного права містяться в Законі України “Про
міжнародне приватне право”. Він встановлює порядок
регулювання приватноправових відносин, в яких хоча б
один з елементів є пов’язаним з іншим/іншими
правопорядками, ніж український. Цей Закон було
розроблено з урахуванням досвіду колізійного
регулювання в Україні та інших країнах світу, а також
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

сучасних тенденцій розвитку науки та практики
міжнародного приватного права [6, с. 1].
Питання суто юридичного характеру дедалі частіше
вносять
до
порядку
денного
різноманітних
олімпійських органів і форумів, вони знаходять своє
відображення на регіональному та національному
рівнях (питання використання олімпійської символіки,
права на телетрансляцію, продаж квитків тощо). Так,
1993 року в Римі провели семінар “Спортивне право та
правові аспекти спорту в Європі”. Мова Олімпійської
хартії – це мова норм права, хоча й у специфічній
Багатоманітна
практика
застосування
галузі.
Олімпійської хартії, на жаль, породжувала й породжує
правові конфлікти, до розв’язання яких залучають
навіть судові органи окремих держав, не кажучи вже
про третейські спортивні суди. Багато західних
спеціалістів справедливо вважають, що правове
регулювання спорту є однією зі складних і важливих
проблем. Потрібно створити у ньому таку систему
правових відносин, яка не лише задовольняла б
суб’єктів, а й сприяла зростанню майстерності
спортсменів, залученню уваги ЗМІ, спонсорів, глядачів
[5, с. 13].
Основу
міжнародного
спортивного
права
складатимуть міжнародні документи загального
характеру, загальновизнані засади міжнародного
законодавства і міжнародні договори загального
характеру (які містяться в статутах Організації
Об’єднаних Націй, деклараціях та резолюціях
Генеральної Асамблеї ООН, документах інших
організацій з найбільш загальних і глобальних питань
міжнародного
правопорядку,
багатосторонніх
договорах (конвенціях), рішеннях Міжнародного суду).
Спеціальні норми міжнародного спортивного права
знаходяться в договорах, присвячених безпосередньо
міжнародній спортивній діяльності. Двосторонні
договори про співробітництво у галузі фізичної
культури і спорту укладені Україною з багатьма
країнами світу. Крім того Україна взяла участь у
багатосторонніх договорах (конвенціях), таких як:
Угода про співробітництво в галузі фізичної культури і
спорту держав–учасниць Співдружності Незалежних
Держав; Міжнародна конвенція про боротьбу з
допінгом у спорті; Міжнародна конвенція проти
апартеїду в спорті; Європейська конвенція про
насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під
час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів [4,
с. 211].
Особливе місце також посідають міжнародні
договори, ратифіковані Верховною Радою України.
Вони є частиною національного законодавства і
застосовуються в порядку, передбаченому для норм
національного законодавства. До таких документів
належать, наприклад, Загальна декларація прав людини,
Європейська культурна конвенція, Антидопінгова
конвенція. Слід зазначити, що в спортивному праві на
міжнародному рівні існує багато міжнародних
договорів, які на сьогодні не ратифіковані Верховною
Радою України, наприклад, Кодекс Спортивної етики, а
як наслідок, вони є необов’язковими для виконання на
території нашої держави. Але команди України беруть
участь у міжнародних спортивних змаганнях, на які
поширюються правила міжнародних актів у сфері
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спорту, а раз так, то усі вони повинні бути
ратифікованими українським парламентом [7, с. 628].
Сьогодні в Україні існує декілька підходів до
визначення впорядкування всіх правовідносин, що
виникають у сфері фізичної культури і спорту. Деякі
вчені визначають необхідність виділити спортивного
права в окрему галузь. Наприклад, Г. Ю. Бордюгова
дотримується позиції про існування спортивного права
як комплексної галузі права. Інші дослідники
категорично заперечують такий підхід [7, с. 624]. Як
зазначає Р. С. Мельник, концепція поділу права на
галузі за предметом і методом характерна для
радянської правової теорії, що пов’язувалося з
необхідністю подолання методологічної кризи, коли
неможливість групування галузей радянського права
породила визнання факту існування комплексних
правових утворень. На думку вченого, поділ права на
галузі повинен здійснюватися відповідно до критерію
поділу права на публічне та приватне [8, с. 325]. З
такою думкою погоджуються й інші науковці [9], які
вбачають, що вирішення цього питання лежить у
площині співвідношення понять “спорт” та “фізична
культура”, що, як наслідок, визначає напрямок та межі
впливу, предмет правового регулювання цієї галузі
права та законодавства. Спорт визначається за
допомогою загального терміна “сфера діяльності”,
тобто сукупність суспільних відносин, а фізична
культура ‒ як “складова культури”. При цьому
культура, як і культура загалом, може входити до
предмета правового регулювання лише частково. Отже,
мову маємо вести про спортивне право, а не про
фізкультурно–спортивне
право,
розуміючи
під
предметом спортивного права суспільні відносини, які
складаються у сфері спорту з приводу участі у
спортивних змаганнях та підготовки до них, тобто
“спортивні відносини”.
Щодо розуміння спортивного права як самостійної
галузі права, слід підтримати позицію О. В. Сердюкова,
який зазначає, що слабкість такого підходу полягає в
неможливості виділення особливих методів правового
регулювання, властивих спортивному праву, а також
відсутності особливого галузевого режиму, відповідно
до якого до відносин, які регулюються галуззю права,
норми, котрі знаходяться за її межами, незастосовні [3,
с. 18].
Роль, яку в сучасному суспільстві відіграє спорт,
широта та спектр проблем його правового регулювання,
ускладнення його структури, розширення функцій
тощо,
обумовили
потребу
формування
нової
самостійної комплексної галузі права – спортивного,
яка гармонізувала б розрізнений, але величезний за
обсягом масив нормативно–правових актів у сфері
фізичної культури та спорту [10, с. 2].
Центральне місце серед усіх нормативно–правових
актів України займає Конституція [11], яка є основним
документом держави, безпосередньо не регламентує
спортивні відносини, які складаються в державі, проте,
її ст. 3 вказує на те, що життя і здоров’я людини є
найвищою соціальною цінністю у державі, а в ч. 4 ст. 49
Конституції України закріплено, що держава дбає про
розвиток фізичної культури і спорту. Основоположним
у спортивному праві є Закон України “Про фізичну
культуру і спорт” [12], який визначає правові, соціальні,
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економічні й організаційні основи фізичної культури і
спорту в Україні, участь державних органів, посадових
осіб, а також підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності у зміцненні здоров’я
громадян, досягненні високого рівня працездатності та
довголіття засобами фізичної культури і спорту. Окрім
того, цим законом передбачена можливість здійснення
міжнародного співробітництва у сфері фізичної
культури і спорту, а також відповідальність у разі
порушення законодавства у цій сфері.
Цей Закон визначає загальні правові, соціальні,
економічні і організаційні основи фізичної культури і
спорту в Україні, участь державних органів, посадових
осіб, а також підприємств, установ, організацій,
незалежно від форм власності, у зміцненні здоров’я
громадян, досягненні високого рівня працездатності та
довголіття засобами фізичної культури і спорту. В
ньому наголошується, що держава створює умови для
правового захисту інтересів громадян у сфері фізичної
культури і спорту, розвиває фізкультурно–спортивну
індустрію та інфраструктуру, заохочує громадян
зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя.
Кабінет Міністрів України за участі громадських
організацій
розробляє
систему
заходів
щодо
підтримання та зміцнення здоров’я різних категорій
населення в соціально–побутовій сфері та забезпечує
умови для її впровадження в життя, використання
фізичної культури і спорту як засобу профілактики і
лікування захворювань. Створення умов для занять
фізичною культурою населення за місцем проживання
та у місцях масового відпочинку населення
покладається на місцеві органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування за рахунок коштів
відповідних
бюджетів на
підставі державних
нормативів фінансування фізкультурно–оздоровчих
програм [13, с. 6].
Відповідно до Закону держава регулює відносини у
сфері фізичної культури і спорту шляхом формування
державної політики в цій сфері, створення відповідних
державних органів та умов їх функціонування,
гарантуються права громадян на заняття фізичною
культурою і спортом; визначаються і характеризуються
сфери та напрямки впровадження фізичної культури.
Закон України “Про підтримку олімпійського,
параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в
Україні” [14], спрямований на регулювання відносин,
які
сприятимуть
розвитку
олімпійського
та
параолімпійського руху в Україні, гарантуватимуть
державну підтримку його учасникам. Таким чином, ці
закони є джерелами спортивного права України. Норми
спортивного права також закріплюють ряд підзаконних
нормативно–правових актів, а також міжнародно–
правових актів в галузі спорту та фізичної культури.
Серед особливостей джерел даної галузі слід відзначити
те, що процесуальні норми спортивного права
встановлюються
самоврядними
спортивними
організаціями, на відміну від переважної більшості
інших галузей правової системи України.
Загалом спортивне законодавство недосконале, а
тому потребує істотного коригування, розширення.
Навіть Конституція подає розпливчасті дефініції
фізичної культури та спорту, що либонь створює
юридичні перепони для розвитку галузі [15, с. 66].
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Проте установлено, що впровадження засобів фізичної
культури і спорту в спосіб життя людей мусить бути
кращим. Ідея розвитку фізичної культури і спорту ще не
знайшла адекватного відгуку у суспільній свідомості, як
проблема загальнодержавного значення. У зв’язку з
цим, необхідно підсилити діяльність суб’єктів
управління фізичною культурою і спортом за рахунок
інтенсифікації процесів управління, що дозволяє
забезпечити більш ефективне функціонування галузі в
нових умовах [16, с. 8]. Виявляється, лише 13 відсотків
українців ведуть активний спосіб життя, займаються
фізкультурою. На кожні 100 тисяч населення в Україні
припадає спортивних залів у 2–3 рази менше, ніж у
розвинених державах, басейнів – у 30 разів менше.
Понад 80 відсотків спортивних майданчиків не
відповідають сучасним вимогам. Саме неналежна опіка
держави над фізичною культурою та спортом є
причиною численних негараздів галузі [15, с. 67].
Фахівці визначають, що чинний Закон України “Про
фізичну культуру і спорт” не відповідає реаліям
сьогодення. Оскільки в Україні проводиться робота,
спрямована на інтеграцію й адаптацію законодавства
України
до
законодавства
Європейського
співтовариства, назріла нагальна потреба викласти
вищезазначений Закон у новій редакції. Новий Закон
України “Про фізичну культуру і спорт” має
відобразити сучасні підходи до розвитку фізичної
культури і спорту, клубної системи, забезпечення
збірних команд України тощо [17, с. 13].
Законодавство України не містить, приміром,
чіткого визначення спортивної організації, цілковито не
відображає завдань, функцій, прав, обов’язків такої
структури. Відсутня науково обґрунтована класифікація
спортивних організацій, не розроблено теоретичної
платформи їх розмежування з іншими юридичними
особами. Водночас інтерес до проблеми організаційного
забезпечення
спортивної
діяльності,
пошуку
оптимальних механізмів взаємодії держави та
спортивних
товариств
сьогодні
зростає.
До
законодавчої роботи долучаються не лише науковці, а й
практики – спільними зусиллями вони намагаються
сформувати сучасну модель спортивного права в
українській юриспруденції. Усі згодні, що Закон “Про
фізичну культуру і спорт”, прийнятий ще 1993 року,
хоча й зазнав численних змін, не відповідає вимогам
сучасності [15, с. 66].
Слід зазначити, що неодноразово здійснювалися
спроби внести окремі зміни до цього закону. При цьому
лише деякі з них були позитивно оцінені з точки зору
національних інтересів. Зокрема, з метою законодавчо
заборонити закриття та перепрофілювання закладів
фізичної культури і спорту, баз олімпійської та
параолімпійської підготовки, фізкультурно–оздоровчих
і спортивних споруд, лікувально–фізкультурних
закладів у 2006 році було внесено законопроект, щодо
заборони закриття та перепрофілювання закладів та
об’єктів фізкультурно–оздоровчого та спортивного
призначення. Це було зумовлено тим, що більшість
керівників промислових підприємств різного рівня
закривають та перепрофільовують заклади фізичної
культури і спорту, лікувально–оздоровчі заклади,
спортивні споруди, які знаходяться на балансі цих
підприємств, і не створюють сприятливих умов для
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задоволення потреб працівників в оздоровленні [18, с.
49]. Безумовно, прийнявши цей Закон, держава
закріпила базові передумови для утвердження в
суспільстві здорового способу життя, залучення більш
широких верств населення до занять фізичною
культурою та спортом з метою профілактики
захворювань та попередження правопорушень в
молодіжному та підлітковому середовищі, що також,
без сумніву, буде сприяти соціально–економічній
стабільності в державі.
Аналізуючи систему національного законодавства в
галузі спорту слід констатувати, що на даний момент
вона є досить громіздкою, розгалуженою та
недостатньо ефективною. На рівні національного
законодавства термін “спорт” визначено у Законі
України “Про фізичну культуру і спорт”. Відповідно до
ст. 1 вказаного Закону спорт є “органічною частиною
фізичної культури, особливою сферою виявлення та
уніфікованого порівняння досягнень людей у певних
видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та
іншої підготовки шляхом змагальної діяльності” [12].
Завданням спорту, відповідно до Закону, є постійне
підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного
розвитку населення, сприяння економічному і
соціальному прогресу суспільства, а також утвердження
міжнародного авторитету України у світовому
співтоваристві. Державна програма розвитку фізичної
культури і спорту на 2012–2016 роки, затверджена
постановою Кабінету міністрів України від 31 серпня
2011 р., формулює мету державного регулювання у
галузі спорту як залучення широких верств населення
до масового спорту, популяризації здорового способу
життя та фізичної реабілітації; максимальної реалізації
здібностей обдарованої молоді у дитячо–юнацькому,
резервному спорті, спорті вищих досягнень та
виховання її в дусі олімпізму [19].
Особливо актуальне розв’язання даної проблеми в
умовах переходу економіки на ринкові відносини. У
зв’язку з цим, важлива роль приділяється регіонам та
їхнім органам управління, суть роботи яких полягає у
забезпеченні розвитку нових суспільних відносин, в
тому числі у сфері фізичної культури і спорту [16, с. 2].
Отже, потрібне здійснення переходу від діючої системи
управління до територіальної. Необхідно передбачити
формування сприятливих умов для організацій, які
беруть участь у програмах розвитку фізичної культури і
спорту,
сприяють
заняттям
спортом
своїх
співробітників, вкладають грошові кошти у спорт. Тим
більше, як показує регіональна практика, при
дотриманні пріоритету масового спорту, розподілі
спорту вищих досягнень і спорту для всіх, створюються
умови для формування адекватного попиту ресурсної
бази [20, с. 56].
Це підтверджується законодавчою і нормативно–
правовою базою, що відображає питання розвитку
фізичної культури і спорту в Україні. У таких
документах, як “Концепція подальшого розвитку
фізичної культури і спорту” (1997), “Матеріали засідань
Національної Ради з питань молодіжної політики при
Президентові
України”
(1997),
“Матеріали
Парламентських слухань з питань фізичної культури і
спорту” (1998), указується на посилення діяльності
Державного комітету України з фізичної культури і
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спорту і його нижчими ланками (обласних управлінь,
міських і районних комітетів з питань фізичної
культури і спорту) у розв’язанні тих цілей і завдань
галузі фізичної культури і спорту, що поставлені
державою [16, с. 3].
Основна причина виявлених недоліків державного
управління фізичною культурою і спортом – недооцінка
органами управління соціальної ролі цього виду
діяльності. Аналіз законодавства у галузі регулювання
фізичної культури і спорту показує, що відсутні
наукове, методологічне і організаційно–управлінське
забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, не
визначена компетенція організацій різного ієрархічного
рівня в питаннях формування ресурсної бази
фізкультурно–спортивних
споруд.
Розмитість
формулювань зумовлює дублювання функцій з
управління на усіх рівнях, що не дозволяє реалізувати
ціннісно–правову, соціальну і економічну засади
законодавчої бази в Україні. При формуванні системи
регулювання розвитком фізичної культури і спорту
варто взяти до уваги наступне. На сьогодні конкуренція
між фізкультурно–спортивними спорудами обмежена
через переважання попиту над пропозицією, тому до
досягнення високої забезпеченості населення послугами
фізичної культури і спорту не можна очікувати на
зниження цін як на ресурси, так і на послуги. Питання
підвищення цінової і територіальної доступності послуг
сфери фізичної культури і спорту не повинні
вирішуватися окремо від проблем контролю якості
обслуговування, що буде ускладнено, оскільки немає
адекватної законодавчої бази в цій сфері [20, с. 57].
Крім
того,
структура
об’єктів
управління
(фізкультурно–спортивних споруд), що склалася,
характеризується значними диспропорціями. Так, якщо
в різних навчальних закладах заняття спортом у
більшості своїй забезпечені коштом держави, то сектор
послуг для дорослих – є приватним, він пропонує
обмежений набір дорогих послуг, тобто наявний розрив
у структурі пропозиції послуг спорту. Крім того, серед
суб’єктів фізичної культури і спорту продовжує
збільшуватися частка комерційних підприємств, які не
можуть бути керовані тільки за допомогою
адміністративних методів [21].
Нині чинний Закон України “Про фізичну культуру і
спорт”, незважаючи на своє концептуальне значення, не
систематизує норми спортивного права, як це зроблено
у кодифікованих галузевих актах. Все це безумовно
ускладнює регулювання спортивних правовідносин,
породжує затвердження неоднорідних вимог до одних і
тих самих відносин. Як зазначено у преамбулі
“Загальнодержавної цільової програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки”,
затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 року, основними причинами, що
гальмують розвиток спорту в Україні є: 1) недосконала
нормативно–правова база регулювання спортивних
правовідносин;
2)
відсутність
необхідної
інфраструктури
для
проведення
міжнародних
спортивних змагань; 3) відсутність уніфікованих правил
функціонування спортивних організацій тощо [19].
Отже, треба зазначити, що при наявності основних
законодавчих документів в країні склалася досить
невизначена ситуація із спортивним правом, оскільки

274

навіть методологічно не визначено сутність даного
поняття. Попри те, що у світі вже давно існує окремий
напрям юриспруденції – спортивне право, в Україні
законодавство, яке мало б охоплювати суспільні
відносини у сфері фізичної культури й спорту, тільки
формується.
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Legal basis for regulation of modern sports activities
Sport is based on competition and comparison of achievements of people in
certain types of physical exercises and intelligence. Therefore, as every kind of human
activity, it requires not only moral, but also legal regulation. It is carried out at the
international level, and in national legislation. The presence of complex problems and
unsolved problems in this area of legal regulation is the need to consider the legal
basis of establishing a modern sport. At the same time, an analysis of national sports
law suggests its imperfection. Thus, the modern Ukrainian zakonodavstovo in the field
of physical culture and sport in need of significant correction and expansion.
Keywords: people, culture, physical culture, sports activities, sports law, legal
regulyatstsiya.
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Юридические основы регулирования современной спортивной
деятельности
Спорт основывается на состязательности и сравнению достижений
людей в определенных видах физических упражнений и интеллекта. Поэтому,
как и каждый вид деятельности людей, он требует не только моральной, но и
правовой регуляции. Она осуществляется и на международном уровне, и в
сфере отечественного законодательства. Наличие комплекса проблем и
нерешенных задач в этой области правовой регуляции вызывает
необходимость рассмотрения юридических основ налаживания современной
спортивной деятельности. В тоже время анализ отечественного спортивного
законодательства позволяет сделать вывод о его несовершенстве. Итак,
современное украинское законодавстово в области физической культуры и
спорта нуждается в существенной корректировке и расширении.
Ключевые слова: человек, культура, физическая культура, спортивная
деятельность, спортивное право, правовая регуляцция.
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THE CONCEPTION OF REDUCTIONISM IN BIOLOGY SCIENCE
Elementary objects of the theory are irreducible components of the studied
reality, as point representation theory, establishes a simple structural connections
and in this sense they are elementary. As part of the system, they play an integral role
in the realization of wholeness and interconnection relations system. They contribute
to an understanding of the structural level of matter and its nature, also have an
ideological function and determine the methodology of the study to develop
knowledge. It theories of elementary objects as carriers of some connections and
relationships are the building blocks of structural reality, showing the quality of the
system and the integrity of its structure. This article is detected and methodological
significance elementary, its procedural context in the development of scientific
knowledge.
Keywords: elementary, concept, world view, process, part of the whole structure,
objects, events, system, static probability.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Elementary objects are irreducible components of
reality, which is under study. As primary ideas of theories,
they establish the simplest structural connections and in this
sense they are elementary. Being a part of a system they
play an essential role in understanding the relationship of
integrity and that of the system. They do not only contribute
to an understanding of the structural levels of matter and its
nature, but they also have the function of worldview. The
methodology of their studying is responsible for developing
knowledge. Elementary objects of the theory, as carriers of
certain connections and relationships, are the building
blocks of structural reality, which show the quality of the
system and the integrity of its structure. This article reveals
methodological significance of elementary character, its
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procedural context in the development of scientific
knowledge.
Effective theorization of modern biological knowledge
includes a search of its original elementary object, as a
specific idealization. Firmly established basic concepts are
the evidence of the development of the theory and they
determine its content. At the same time, it should be noted
that the elementary unit in the structural aspect is not equal
to expandability.
Isolation of elementary entities characterizes the
theoretical level of knowledge of biological objects. An
elementary object is a cell, the base of theoretical
knowledge in biology. “... an elementary evolutionary
phenomenon can be assumed a long and vectorized change
of genotypic composition of the population. It is clear that
the beginning and the course of the evolutionary process is
impossible without such genotypic changes in the
population, although the elementary evolutionary
phenomenon in its sense is not an evolutionary process”[16,
p. 316]. Let us mention that the unit of population change is
defined according to the evolutionary process.
The notion of biological organization will lead us to the
idea that the cell is a substance, but it is the process, a
continuous chain of complex correlated with each other
events. It is clear that at this level of knowledge, all discrete
representations are not important, where procedural view of
reality is particularly important. One of the characteristics
of the living is a hierarchy of structures and functional
control. In this case, it is to the functional monitoring
belongs the particular importance.
It is the interaction between the upper and lower
members of the hierarchy, which finds its expression in the
existence and function of the feedback, is the typical
hallmark of biological hierarchies. It gives them their main,
specific difference – the implementation of regulatory
effects [1; 5; 8; 11; 16]. In hierarchical systems of the
inanimate world, this feature is much less pronounced. It is
one of the characteristical differences between the non–
living world and the living.
In the study of complex organized systems, knowledge
of the functional relationship of the elements is not always
parallel to the knowledge of their structure. The center of
gravity of the study moves from the morphological aspects
to the functional and backward. The objects of research are
already in a new way – in the process, organization, and
with morphological and functional content. As soon as the
knowledge of elementary objects includes representation of
multiple connections, the essence of it is deeply and
comprehensively enriched. In a certain sense, the union of
the structure and function (spatial and temporal aspects)
takes place here. The elementary object cannot be
represented by the help of “the language of static objects” or
just “the language of events”. Their synthesis is necessary.
Modern science is moving away from the traditional view
of the basic unit. It tries not only to find adequate forms of
synthesis but also integrates structural and functional
aspects of complex systems. However, this search has not
led to any more or less formed concept yet. This fact makes
the problem of elementary object particularly urgent in its
methodological aspect. The concepts of elementary object
in modern science appear in front of investigators as
theoretical constructs that are based on certain principles of
natural science. We have already seen that basic concepts
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include such very different terms as “material point” in
classical mechanics, the concept of “the state of physical
systems”, the elementary act of interaction, “elementary
(point) event”, the gene as the unit of heredity etc. These
concepts are like “generating elements” in the relevant
theoretical knowledge systems. And this is their primary
function.
The problem of elementary character relates to the
number of classical problems of modern science and
philosophy. Elementary objects of theoretical knowledge
systems are the original images of their deep level, which
make up the basics of cognitive activity in science.
Currently the unquenchable interest in this problem is
determined, above all, it attracted scientists by its
fundamental nature, cognitive features and value of the
concept for biology, modern methodology and
philosophical understanding of reality as a whole.
Elementary representations in theories contribute to an
understanding of the structural levels of matter and its
nature. They also have the function of worldview and
determine the methodology of the research of developing
knowledge. In modern literature, there are basically three
points of view on this issue:
1. Metaphysical – elementary objects of theories are
similar to atoms of Democritus, the first building blocks of
the universe, and the laws of the theory are eternal.
2. Positivistic – elementary objects of theories are
considered in terms of ease of constructing a theory.
3. Dialectical concept – basic concepts of the theory, the
levels of scientific study of matter. Each level is
characterized by its own laws, completely different from the
previous ones. It is a genuine dialectical position in
scientific research based and relied on a hierarchical
structure of material reality and dialectical conception of
nature. It acts as an effective methodology which sees the
world as an evolving process. Undoubtedly, the
development of biological knowledge and its experimental
techniques make significant changes in their ideas about the
development of the simplest elements of systems. The point
of view of scientists, who hold only a certain form of
elementary character, once and for all, is metaphysical.
However, the dialectical point of view about the elementary
and indivisible character characterizes the difference in
levels of biological reality.
“Along with the idea of elements, the idea of any system
includes the idea of the structure. Structure is a set of stable
relationships and connections between the elements. This
definition includes the general organization of the elements,
their spatial arrangement, the connection between the stages
of development etc. In terms of importance to the system,
connections of elements (even the resistant ones) are not the
same: some are unimportant, others are significant and
natural. Structure, first of all, is a logical connection of
elements” [3, р. 80].In any structural significance of natural
reality, a special place belongs to its elementary objects, as
it is impossible to build out knowledge concerning any
systems and relationships. It is elementary objects, carriers
of some of connections and relationships are the building
blocks of structural reality. Elementary objects show the
quality of the system and the integrity of its structure. There
are no absolute structures and absolutely elementary
objects. Evolving system is represented as a unity of
elements and structure. For us it is important to note that
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material objects, properties and relations are interrelated and
inseparable in reality itself [12]. Anyway, objects of
material reality exist in connections and relations.
There is every reason to ensure the significance in
relationship between the system and the elements, and at the
same time and relativization of relationships between
elements and the system. Said was intended to clarify that
the theories of elementary objects do not exist
independently, but accumulate a qualitative features of the
system being studied. An elementary object acts as a
component of the system, shows the limit of its relative
divisibility. However, the relatively low level of
organization of matters or elementary objects of the system,
acts in relation to the system with other features, cuts its
metaphysical character and exhibits its focus on the
development in the interests of integrity of the system.
However, in biological systems not elementary notions
of themselves play important roles, but their value. The
world of living matter is dialectical, full of potentialities and
reality. Previous conception of elementary character and
indivisibility, as mechanical objects in the development of
our common understanding of structural organization of the
matter in living systems, has become insufficient nowadays.
In this case, the way from “the world of things and objects”
to “the world of events” and “the world of potentials”
occurred according to the change and the generalization of
our concepts of space and time. Elementary character acts
not in the form of physical bodies, “objects”, but in the form
of manifestation of physical bodies or indivisible atomic
events. Accordingly, the basic concepts are characterized by
the acts of becoming and alteration, where spatio–temporal
properties are defined by special features and special
relations of the material connections in biological reality.
The concept of the elementary process, which accumulates
a unity of space–time entities, was necessary in order to
adequately reflect the continuous ongoing processes and
characteristics of material connections and relationships.
The adoption of such point of view means that there is a
correspondence between successive theoretical systems of
the world image. Thus, the previous picture of the world is
presented by the principle of conformity ideological and
conceptual premise of totally new picture of the world,
showing the most significant relationships in the material
world.
Development of biological thought shows the usefulness
the discrete world of “objects and things” and its continuous
aspect of “the world of events” in biological systems.
Discreteness and atomism are distinctive features of all
knowledge. Understanding the context of its continuing
relationship is the result of perfection of our knowledge of
reality. It should also be noted that the elementary objects
and events are equivalent to each other in various
elementary
theoretical
knowledge
systems.
The
indecomposable concept of “elementary event”shows
dialectical character of objects in terms of their formation
and development. Indecomposable elementary processes
suggest universal relationship in nature.
The concept of atomism in the transition to the field of
biology could not remain unchanged. Not surprisingly that
it had completely different placein mechanics. The concept
of atomism for biological systems is saturated with
dialectical views. You can make a solid conclusion that,
getting into the area of biological research, we face the
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

chemical and atomic–molecular processes. Thus, we will
automatically get into the realm of elementary physical
processes. In all biological phenomena 20 different types of
amino acids can be represented as single, indivisible
structures, which provide building material of life. Further,
the “atoms”of coding biological information are four
different types of chemical compounds –nucleotides,
nitrogenous base –adenine, guanine, cytosineand uracil. For
the life and functioning of complex structures, the
fundamental role playsnot property of consisting atoms
(carbon, oxygen, nitrogen, sulfur), but their joint certain
properties that are not inherent to them individually. These
integrative properties facilitate the acquisition of biological
significance in nature.
Radical changes in the fundamental concepts of
biological picture of the world, the general method of
constructing knowledge in biology, based on reflection in
certain primary abstractions – in images of elementary
objects. It is elementary representations reflect the basis of
the phenomena of a certain level of knowledge and because
their fundamental aspect promote logical thinking and
knowledge of reality under study form. They can also help
to construct and explain various types of theoretical models.
Distinctive statements about the problem indicate the
manifold of aspects of the universal connection in nature
and the varied forms of reflection of objective reality. This
means the expansion of elementary concepts. It is wrong to
identify the concept of elementary character as something
indivisible and simple. In this regard, mentioned new
procedural approach to the elementary reality promotes the
understanding of completely different aspects of the
universal connection of nature. Thus we can take the
following position: the basis of biological processes
comprises molecular phenomena obeying statistical and
probabilistic laws. The results of biological events are not
uniquely defined. A series of such events and interactions
lead to statistics, which is determined by the distribution of
the probabilities of events. The view of ongoing biological
processes is recreated on the basis of these results.
“Statistical and probabilistic ideas proceed from the
recognition of a more complex internal structure of the
investigated elementary entities... Analysis of the role and
the importance of probability distributions in the structure
of knowledge are multifaceted. The starting point is, first of
all, the fact that the distributions are the main characteristics
of the states of the respective systems. Concept of the state
is the main characteristic of the system of the objects and
systems. Within thescientific theory, it acts as the most
complete characteristic of these objects of study. It is the
language of the distributions used to give the status of the
studied systems and their changes over time” [10, р. 27–28].
Such terms as“dynamic pattern” and “statistical pattern”
refer to the various manifestations of the material (in this
case biological) phenomena.
Development of basic concepts of elementary character
is directly related to the disclosure of the source of the
primary structural principles of biological reality and the
perception of its evolutionary features. It involves the
construction of basic models of bioprocesses, which reveal
the style of scientific research and form the basis solutions
of a wide range of problems. Due to changes of the objects
of researches and emerging new concepts,our common
notions of elementary categories in biological knowledge
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are also changed. The search of elementary objects of the
theory is the basis of the program of cognitive activity, and
the analysis of its functioning in a theoretical system
explains the general trend of the development of knowledge
in the field of reality.
The perceptions of elementary character show the
features of elementary levels of the hierarchy. As a result of
the development of science, changes in the understanding of
low–level take place and it is also easy todetect its
elementary entities. Initial elementary entity ischaracterized
by the presence of the internal dynamics, intrinsic activity
of matter and the internal parameters. At the same time the
combination of these elementary entities are characterized
by certain structural and by the help of ordering they
already seem being on high position. “Complexly systems
are characterized by the presence of many levels of their
organization and determination. Interaction issues are
important, especially interactions between levels... The
behavior of elementary entities in the systems, the structure
of which is characterized by probability distributions, is
determined an ambiguous manner” [10, р. 37–41]. This
means that the intrinsic activity of matter,which
characterizes the system, is important in the biologically
developing systems. In this regard, the opinion of an
elementary process is based on the consideration not only
external but also internal grounds, accounting the behavior
and the operation of the system.
Biological objects are very essential as their emergence
and existence is based mainly on the structures with the
characteristic features of the past and they have all features
of the evolutionary development. Our understanding of
changes in the structure of the studied systems is
inextricably linked with the development of spatial
representations. From the view of I. A. Akchurin“It is in it,
we “put” some definitely selected elementary “essence”–the
elementary objects of the study reality. Through this space
we hope to get a“full” description and explanation of all
phenomena of this area. In this respect, the properties of
elementary objects and those abstract spaces in which we
put themare in the relation of dialectical “complementarity”
[2, р. 190].
It was mentioned above that the concept of an
elementary object accumulates the unity of spatio–temporal
entities. “Namely, we seek the broadest possible operational
rule of matching elements of abstract spaces with certain
elementary events of some areas of material reality. The
rule must necessarily be regarded as a universal functor,
which connects the category of spaces with the category of
elementary events” [2, р. 171–172].
In complex systems (in our case biological) the concept
demonstrates its lack of universal elementary and relativity.
The properties of integrity and indivisibility into elements
and sets are identified in biosystems. Such systems are
characterized by the possibility and probability of formation
of certain relationships. Biology shows the world as a
totality, as an indivisible unit of events and processes.
“Relativizationof such terms as “element”and“set” means
that eventually the world exists as an indivisible wholeness,
not as a multitude (of any elements)” [14, р. 457].“In
essence, all that we know in nature – a relationship and all
our knowledge come down ultimately to the knowledge of
the relationship. Various “elements” = “objects” that we
enter into the picture of nature, in the end, are only some of
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the “nodes” in the relationship and network of
relationships”[14, р. 452].
This point of view is not quite correct and is not tenable.
If there are only relationships, then they are primary, so it is
necessary to explain what it is. In reality we are given
relationships (as atomic data itself) and elementary objects
which are characterized by a specific entity. Elementary
problem in biology gets special significance and a new
procedural importance in the framework of modern
scientific picture of the world and in general context of
modern scientific knowledge. On the one hand, in the
scientific picture of the worlda new procedural vision of
reality is proved, on the other hand simultaneously criticism
of the old paradigm is carried, and this criticism is often a
provocative stimulating basis.
Forming a new view of the world, I. Prigogine called the
complexity, the temporality and the integrity its
characterizing features [7, р. 97]. Self–assembly is defined
as a process of entire formulation, whichgot originfrom
complex and simultaneously coordinated behavior of the
elements that constitute the starting environment [4, р. 214].
According to Prigogine, the idea of instability pressed
determinism. This statement is based on the modern idea of
the instability as a source of irreversibility and imbalance of
systems in the process of formation and evolution. In this
regard, these instabilities are increasingly beginning to be
interpreted by a “language process”. In this regard, the
position of Prigogine more consistently associated with the
ideas of instability and imbalance as the basis of occurring
developments, formations and evolution. “Ilya Prigogine,
considering the self–organization of dissipative structures as
an order through fluctuations, namely large–scale
fluctuations, randomly selected at the bifurcation point,
considered options to further development of the system as
the cause of the new order” [4, р. 215].
Within the framework of the mentioned above
statements, the original category in the analysis of these
phenomena should be considered the uncertainty, in which
relation certainty is arisen. “But the possibility of this is
based on the objective existence of certainty, regularity and
invariance in the objective reality... Ultimately, all our
activities are focused on the prediction of events,
phenomena and processes, because it ensures a reasonable
and effective actions, decisions and behavior in uncertain
conditions...”[9, р. 65].
Procedural approach to elementary character is based on
the concept of formation and opportunities. It also allows to
look differently at the world as unfolding process, as
implementations of different options. The concept of the
process explains in different way not only the biological
reality, but also the whole of natural social phenomena,
finds all sorts of limitations in explanations of natural
realities.
In terms of methodology, some features in the
development of our understanding of the elementary object
should be taken into account. Changing in the perceptions
of elementary character occurred as a result of changes in
our common notions of space and time. An elementary
object accumulates the unity of the spatio–temporal
essences. The rise of new ideas about elementary character
is correlated with the changes in the concepts of integrity,
the dialectic of material processes and events, and
information content of biological organization. It has been
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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found that the elementary objects, their basic properties and
relationships are inseparable in the reality. With regard to
biological systems, there elementary character is associated
with elements of interactions.
The main features of such opinion about the system also
contribute to the understanding of self–regulation and self–
organization as a continuous process. No approaches are
able to take responsibility for the judgment of the happened
biological events. At the same time, the concept of
elementary process allows to consider the structure of
movement processes, defining movement in biology as a
certain system of different events. This breadth and
generality of the procedural approach in the questions
related to the structure and movement at the elementary
level belongs to the category of the process, the
philosophical interpretation of which is not less important to
understand the biological foundations of vital functions and
the development of the world in general.
Thus effective theorization of modern biological
knowledge needs to include a search of its original
elementary object as a specific idealization. Firmly
established basic concepts demonstrate the theory and
determine its contents. At the same time, it should be noted
that elementary character in the structural aspect is not
identical to indecomposability.
Isolation of elementary entities characterizes the
theoretical levels of knowledge of biological objects. An
elementary object is a cell, the germ of the theory of
knowledge in biology “... we can assume thatelementary
evolutionary phenomenon is a long and vectorized change
of genotype of the population. It is quite clear that without
such changes in genotype of the population the beginning
and the progress of the evolutionary process is impossible,
although elementary evolutionary phenomenon in the newly
formulated sense is not an evolutionary process itself” [15,
р. 316]. It can also be noted that elementary character of
changing in the population is defined relative to the
evolutionary process.
Understanding of biological organization will lead us to
the idea that the cell is not a substance, but the process, a
continuous chain of complex correlated with each other
events. Clearly, at this level of knowledge discrete
representations do not play significant role, where
procedural vision of reality has a particular importance.
One of the characteristics of a living organism is in the
hierarchy of structures and functional control. In this case
the functional monitoring has the biggest importance. The
interaction between higher and lower members of the
hierarchy, which finds its expression in the existence and
functions of feedback, is the typical hallmark of biological
hierarchies. It gives them their chief, the specific difference
– supervising the implementation of actions [20; 5; 8; 11].
In hierarchical systems of inanimate world, this feature is
less shown than we can see, one of the characteristic
differences between the inanimate worlds of the living.
In examining the highly organized systems, the
knowledge of their functional connection of their elements
is not always parallel to the knowledge of their structure.
The center of their gravity moves from the morphological
study to their functional aspect and converse. Objects of
researches act in a new way now – in the process of
organization, which have both morphological and functional
content.As soon as the knowledge of the elementary objects
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

includes representation of different connections, the essence
of it comprehensively enriched. The union of structure and
function occurs (spatial and temporal aspects). Here
elementary charactercannot be represented by the “language
of static objects” or just “the language of events”. The needs
of their synthesis occur. Modern science is moving away
from the traditional view of the elementary unit. It seeks to
find appropriate forms of synthesis and it also integrates
structural and functional aspects of complex systems.
However, the search has not yet led to any more or less
established concepts.
This fact makes the problem of elementary character
particularly urgent in its methodological aspect. Elementary
representations in modern science appear before
investigators as theoretical constructs that are based on
certain principles of natural science. We have already seen
that elementary character includes such different in their
content concepts as a “material point” in classical
mechanics, the concept of “state of a physical system”, the
elementary act of interaction, “elementary (point) event”
gene as a unit of heredity etc. These concepts are like a
“generating elements” in the relevant theoretical knowledge
systems. And this is their primary function. From a
philosophical point of view, the elementary concepts are
designed to reflect in a certain way (or represent) the most
significant aspects of reality and, at the same time, act as
heuristic guidance in finding new patterns. In addition, they
have a direct relation to the methodological problems within
the theoretical justification of scientific knowledge. So,
based on their understanding, it is possible to research
certain types of theories, which reflect different in their
nature aspects of reality, revealing at the same time both
their general and specific features. One of the most
important of these principles relating to the mentioned
problem is the problem of unequivocal approval and
operation of objects in theories.
The procedural approach to the problem of elementary
character, which is becoming increasingly important in
modern science, is at the stage of its formation,
establishment. It would be premature to make any final
philosophical judgments and estimates here. However, there
is every reason to believe that the synthesis of structural and
functional aspects of the “the languages of events” and “the
languages of processes”, the perspectives of which are more
clearly looming on the horizon of modern scientific
knowledge, is essential in philosophy. It needs a
comprehensive understanding of its philosophical–
materialist position.
From a philosophical point of view, the basic concepts
are designed to reflect (or represent) in a certain way the
most significant aspects of reality and, at the same time,
they serve as a heuristic guidelines in the search for new
patterns. In addition, they have a direct relationship to
methodological problems within the theoretical justification
of scientific knowledge. Thus, on the basis of understanding
of their certain types, we can explore theories that reflect
different natural aspects of reality, revealing at the same
time both their general and specific features. One of the
most important of these principles related to this problem is
the problem of unambiguous approval and operation of
objects in theories.
In conclusion, it should be noted that the procedural
approach to the problem of an elementary object, which is
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becoming increasingly important in modern science, is at
the stage of its formation, establishment and it would be
premature to make here any definitive philosophical
judgments and estimates yet. However, there is a reason to
believe that the synthesis of structural and functional
aspects of the “language of events” and “language
processes”, which prospects are more clearly looming on
the horizon of modern scientific knowledge, has essential
philosophical significance and needs a comprehensive
understanding of philosophical and materialist position.
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Концепція редукціонизму в біологічній науці
Елементарні об’єкти теорій являють собою нерозкладні компоненти
досліджуваної дійсності, як точкові уявлення теорії, що встановлюють
найпростіші структурні зв’язки і в цьому сенсі вони елементарні. Будучи
елементом системи, вони грають інтегруючу роль в усвідомленні цілісності
взаємозв’язку і відносин системи. Вони сприяють усвідомленню структурного
рівня матерії і її природи, мають також світоглядну функцію і обумовлюють
методологію дослідження розвиваючого знання. Саме елементарні об’єкти
теорій як носії деяких зв’язків і відносин є складовими елементами структурної
дійсності, показуючи якість системи і цілісність його структури. У даній
статті і виявляється методологічне значення елементарності, її
процесуального контексту в розвитку наукових знань.
Ключові слова: елементарність, концепція, картина світу, процес,
частина, ціле, структура, об’єкти, події, система, статичність, ймовірність.

Дашдамирова Ч. Ф., докторант кафедры философии,Бакинский
государственный университет (Азербайджан, Баку),
chinara.f.dashdamirova@gmail.com
Концепция редукционизма в биологической науке
Элементарные объекты теорий представляют собой неразложимые
компоненты изучаемой действительности, как точечные представления
теории, устанавливающие простейшие структурные связи и в этом смысле
они элементарны. Будучи элементом системы, они играют интегрирующую
роль в осознании цельности взаимосвязи и отношений системы. Они
способствуют осознанию структурного уровня материи и ее природы, имеют
также мировоззренческую функцию и обусловливают методологию
исследования развивающего знания. Именно элементарные объекты теорий как
носители некоторых связей и отношений являются составными элементами
структурной действительности, показывая качество системы и целостность
его структуры. В данной статье и выявляется методологическое значение
элементарности, ее процессуального контекста в развитии научных знаний.
Ключевые слова: элементарность, концепция, картина мира, процесс,
часть, целое, структура, объекты, события, система, статичность,
вероятность.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ
ЯК ПРИНЦИП ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
Питанням вивчення ролі демократизації у сфері освіти присвячена значна
увага філософів і науковців. Проте досконалої моделі сучасної філософії освіти,
яка відповідала б потребам та інтересам демократичного розвитку
суспільства, поки що не сформовано. Її вироблення – надто складне завдання.
Адже мають бути репрезентовані такі суб’єкт – суб’єктні відносини, в яких
той, хто навчається є замовником знань демократично організованого
навчання з усіма притаманними йому особливостями. З огляду на це процес
демократизації вітчизняної освіти повинен ґрунтуватися на її орієнтації на
кращі сучасні світові освітні системи.
Ключові слова: освіта, демократизація освіти, громадянська освіта.

Сьогодні Україна як ніколи гостро відчуває потребу
підготовки і виховання нового покоління молоді як
активних громадян демократичного суспільства. Тому
перед державним управлінням освітою постає питання,
яка саме система освіти для цього потрібна, і в який
спосіб освіта братиме участь у побудові суспільства,
заснованого на фундаментальних цінностях прав
людини і громадянина, демократії та верховенства
права,
рівності
і
взаємній
відповідальності,
толерантності та свободи. Виховання справжнього
громадянина можливе лише за умови створення
демократичного середовища у сім’ї та навчальному
закладі, де дитина на власному досвіді навчається брати
на себе відповідальність та ухвалювати власні рішення,
вчиться реагувати на складні суспільні явища та події
через призму демократичних процесів у суспільстві.
Саме тому система освіти є одним із найважливіших
інструментів демократизації, а навчальний заклад
постає як мікромодель суспільства.
Відведення
центрального
місця
принципу
забезпечення високої якості освіти в європейських
країнах тісно пов’язане з високим рівнем їх демократії.
Так, ключовою цінністю Болонської декларації є
демократія. Демократичні форми в усіх галузях
життєдіяльності європейського суспільства вважаються
найбільш дієвими і максимально відповідають потребам
людей.
З однієї точки зору, демократичну освіту слід
вважати наслідком процесу політичної демократизації
країни, а з іншої – для впровадження в суспільстві
демократичних реформ необхідно створення певних
умов. Серед таких умов слід виокремити підвищення
загального освітнього рівня і збільшення чисельності
громадян із вищою освітою як носіїв ідеї
демократичних змін. Тому, на нашу думку, хоча вища
освіта і є важливим фактором на шляху до демократії,
демократизація системи освіти в Україні може
розпочатися лише після переходу політичної системи
нашого
суспільства
до
демократичних
форм
функціонування. Це є свідченням того, що сьогодні є
надзвичайно актуальним питання демократизації
вітчизняної освіти, переорієнтації її на кращі сучасні
світові аналоги (насамперед – на європейські).
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Поняття
демократизації
освіти
широке
та
неоднозначне.
Демократичність
повинна
характеризувати як процес навчання та викладання, так
і весь уклад повсякденного життя учнів і студентів. Не
менше значення має присутність демократії в
організації системи освіти в суспільстві в цілому
(йдеться, насамперед, про автономність навчальних
закладів) [1, с. 3].
С. У. Гончаренко вперше звернувся до цієї теми ще
у книзі “Український педагогічний словник” 1997 р.
видання і дав таке визначення: “Демократизація освіти
– принцип реформування освіти в Україні на
демократичних
засадах,
який
передбачає
децентралізацію, регіоналізацію в управлінні освітою,
автономізацію
навчально–виховних
закладів
у
вирішенні основних питань діяльності, поширення
альтернативних
(приватних)
навчально–виховних
закладів, перехід до державно–громадської системи
управління освітою (участь батьків, громадськості,
церкви), співробітництво учитель–учень, викладач–
студент у навчально–виховному процесі” [2, с. 85].
В “Енциклопедії освіти” цей доволі звужений підхід
до освітніх змін, для якого характерний наголос на
децентралізації управління і наданні дозволу на участь
у діяльності навчально–виховних закладів батькам,
громадськості й церкві, частково заперечений і
замінений більш широким поглядом на демократизацію
освіти. С. У. Гончаренко вказує: “Часто це поняття
тлумачиться спрощено, зводиться в основному до
виборності керівників навчальних закладів, до
створення рад освітніх установ і регіональних рад з
народної освіти. Між тим проблеми демократизації
освіти значно глибші і складніші. Вони охоплюють усі
без винятку сторони життя навчальних закладів. Це
тривалий і болючий процес перетворень з метою
нормалізації відносин між суспільством, державою і
навчальними закладами, між керівництвом усіх рангів і
педагогами, між педагогами і учнями та студентами,
між самими учнями та студентами” [3, с. 167].
Є. М. Рябенко відзначає, що складовою освітнього
процесу в сучасних демократичних країнах є
громадянська освіта. Демократія може бути стійкою, а
демократичні зміни – успішними лише за умови, якщо
громадяни мають необхідні для громадянської участі
знання, уміння і бажання їх застосовувати на практиці.
Саме ці знання, уміння й установки визначають
структуру громадянської компетентності, яку повинна
формувати громадянська освіта. Термін “громадянська
освіта” вживається для позначення інтегративної
педагогічної технології формування громадянських
чеснот населення, передусім молоді. Громадянська
освіта є визнаним засобом політичної соціалізації,
формою заохочення громадян до активної і
відповідальної участі в ухваленні спільних рішень.
Навчаючи молодь мирних способів політичної
поведінки, прийомів розв’язання соціальних проблем і
конфліктів, впливу на владу тощо, громадянська освіта
сприяє подоланню політичної апатії, анемії, допомагає
кожному визначитись щодо своїх політичних інтересів
та способів їх задоволення [1, с. 6–7].
На нашу думку, сутність, цілі та засоби
демократичної освіти та освіти громадянської настільки
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близькі, що ці поняття можуть вживатися як
взаємозамінні.
Якщо відштовхуватися в цьому питанні від
розуміння, характерного для розвинутих демократичних
країн, то громадянська освіта є комплексним напрямком
навчально–виховної роботи, що поєднує в собі
насамперед елементи політичної, правової й етичної
освіти. Досить подивитися будь–яку програму civic
education США, Канади, Франції та інших держав, щоб
переконатися в правоті сказаного. При цьому слід
зауважити, що громадянська освіта не замінює названих
елементів освіти, а лише вбирає їх у себе. Таке
розуміння дозволяє ще раз підкреслити думку про
неприпустимість ототожнення понять “громадянська
освіта” та “політична освіта”, оскільки їх структура не
збігається [4, с. 67].
На думку наукового колективу на чолі з академіком
АПН України О. В. Сухомлинським, який підготував у
квітні 2000 року “Концепцію громадянського виховання
дітей і молоді”, громадянська освіта – це навчання
людей того, як жити за умов сучасної держави, як
дотримуватись її законів, але водночас і не дозволяти
владі порушувати їхні права, домагатися від неї
здійснення їхніх правомірних потреб, як бути
громадянином демократичного суспільства [5].
В світлі цієї думки, автори концепції формулюють
таке поняття як “громадянськість” і наводять
розгорнуте його тлумачення. На їхню думку,
громадянськість
–
духовно–моральна
цінність,
світоглядно–психологічна характеристика людини, що
зумовлена
її
державною
самоідентифікацією,
усвідомленням належності до конкретної країни. З цим
пов’язані більш або менш лояльне ставлення людини до
встановлених у державі порядків, законів, інституцій
влади, відчуття власної гідності, знання і повага до прав
людини, чеснот громадянського суспільства, готовність
та вміння домагатися дотримання власних прав та
обов’язків [5].
О. А. Жадько під громадянськістю розуміє
розвиненість соціальної свідомості й індивідуальної
гідності, спроможність людини усвідомлювати власні
інтереси і захищати їх зі знанням справи та з
урахуванням
інтересів
усього
суспільства.
Громадянськість є наслідком тривалого виховного,
формуючого
впливу
громадянської
соціалізації
особистості. Вона виступає як реальна можливість
втілення в життя сукупності соціальних, політичних і
громадянських прав особистості, її інтеграції в
культурні й соціальні структури суспільства [6].
О. С. Поліщук характеризує громадянську освіту як
систему навчально–виховних заходів, спрямованих на
формування громадянськості як інтегративної якості
особистості, котра усвідомлює свої права й обов’язки
щодо суспільства і держави; прилучення молоді до
демократичної
системи
цінностей;
формування
індивідуального досвіду активних і відповідальних дій
у демократичному суспільстві [7, с. 67].
О. А. Жадько у своїй публікації “Роль громадянської
освіти як вимога сучасності” піднімає питання ролі
громадянської освіти у суспільстві. Для чого державі
громадянська освіта? З її допомогою виховуються
соціально і економічно активні громадяни. Вся
ліберальна економіка заснована на активності
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населення. Соціальна активність дозволяє “випустити
пар”, висловити мирним шляхом своє незадоволення,
привернути увагу до себе, брати участь у виборах. Це
тільки одне із завдань громадянського виховання.
Чого чекає суспільство від громадянської освіти?
Суспільству необхідна стабільність. Як воно її бачить?
Воно розуміє стратегію влади і будує свою стратегію.
Воно вміє вести діалог з владою. Громадянська освіта
цьому навчає. Розуміти дії влади і впливати на неї.
Суспільство зацікавлене в тому, щоб брати на себе
елементи повноважень влади. До цього треба готувати в
школі.
Що дає громадянину володіння громадянськими
навичками, цінностями? Це дозволяє формувати свої
кар’єрні рішення, планувати стратегію власного життя,
використовувати можливості, які надає держава. Дуже
важливо вміти бачити стратегічні можливості держави і
свої власні. А також прогнозувати міцність життя
країни і свою. Успіхи держави і успіхи кожної окремої
людини залежать від того, як добре її навчили “на
громадянина”. Людина повинна навчитись будувати
реальні плани і реалізовувати їх. Суспільство повинно
навчити свого громадянина стати успішним. І для цього
його повинні вивчати не тільки за підручниками, тобто
теоретично, але й реалізовувати на практиці соціально
значущі проекти [6].
Л. В. Маргуліна розрізняє кілька ключових
структурних аспектів демократизації освіти. Це
демократизація управління освітою – і демократизація
навчально–виховного процесу. З іншого боку, це
демократизація управління освітньою галуззю – і
демократизація управління окремим навчальним
закладом. Це також демократизація змісту освіти – і
посилення демократичності її структури і форм.
На рівні управління освітньою галуззю ключові
чинники демократизації виражені в таких твердженнях:
– вплив загальносвітових тенденцій глобалізації на
національну систему освіти;
– вплив демократизації українського суспільства на
систему освіти;
– визнання прав усіх етнічних спільнот на
збереження і розвиток своєї самобутності і культури в
сучасній освіті;
– відповідність підготовки фахівців інтересам перш
за все регіону, а вже потім держави;
– деполітизованість сучасної освіти;
– університетська автономія (надання університетам
більшої незалежності з боку держави у вирішенні
питань);
– вплив приєднання української системи вищої
освіти
до
Болонського
процесу
на
процес
демократизації освіти [8, с. 398].
На рівні управління окремим навчальним закладом
ключовими чинниками є наступні:
– вплив дисциплін за вибором студентів на процес
демократизації освіти;
– вплив можливості обирати індивідуальний графік
відвідування занять на процес демократизації освіти;
– вплив інноваційних методик проведення занять на
процес демократизації освіти;
– планування роботи закладами освіти, вирішення
питань навчально–виховної, методичної, економічної,
фінансово–господарської діяльності;
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– доцільність введення більшої кількості годин
консультацій, індивідуальної роботи викладача зі
студентами як альтернативного варіанту традиційним
колективним формам навчання – лекціям та
се6мінарським заняттям;
– агенти і способи провадження громадянської
освіти.
Демократизація
закладу
освіти
передбачає
обов’язкову демократизацію управлінської діяльності
його керівників, педагогічного та учнівського
колективів,
формування
демократичного
стилю
керівництва, наявність та ефективність функціонування
колегіальних
органів
управління,
учнівського
самоврядування, співробітництва, співтовариства [8, с.
399].
У прикладному плані демократизація управління
закладом освіти включає такі напрями:
1) делегування певної частини прав і повноважень
адміністрації
таким
громадсько–демократичним
структурам, як педагогічна рада, методичні об’єднання,
учнівське самоврядування;
2) забезпечення виборності та звітності цих
управлінських структур;
3) уміле та максимальне використання творчого
потенціалу керівників шкіл, учителів, учнів, батьків і
широкої громадськості [8, с. 399].
Певним протиставленням, на думку Л. В.
Маргуліної, є демократизація навчально–виховного
процесу (протиставленням – тому, що окреслені засоби
демократизації управління відносять до менеджменту
освіти, а демократизація самого навчання – до
педагогічної галузі).
Демократизація навчання – це впровадження
демократичних засад у спільну діяльність учителя та
учнів на уроці. Вона докорінно змінює взаємовідносини
між учителем та учнями, тобто змінює традиційну
систему “суб’єкт – об’єктних” відносин на “суб’єкт –
суб’єктні”. За умови сформованості “суб’єкт –
об’єктних” відносин у навчанні вчителеві відводиться
роль активної діяльнісної одиниці цього процесу, а
учневі – роль пасивного “споживача” знань. В умовах
сформованості “суб’єкт – суб’єктних” відносин учень
виступає в ролі замовника знань з усіма притаманними
йому індивідуальними особливостями. “Суб’єкт –
суб’єктні” відносини сприяють підвищенню значущості
і відповідальності учня за набуття знань, умінь та
навичок, тобто ставлять його у більш активну позицію;
сприяють усвідомленню кожним учнем себе як
особистості, своєї соціальної ролі, свого місця в
навчальному процесі, своїх функціональних обов’язків.
Винятково важливу роль у демократизації навчання
має свобода слова, гласність, самовираження
особистості учня, розвиток критики та самокритики.
Педагогу необхідно на занятті створювати такі ситуації,
у розв’язанні яких активну участь брали б учні:
висловлювали свої думки, виступали в ролі опонентів
по відношенню до вчителя та своїх товаришів, вносили
поправки, пропозиції, давали поради. Інтегратором
колективної думки повинен бути педагог, але без
жорсткої регламентації дій учнів (студентів), без
нав’язування своєї думки, своїх переконань. Свобода
думки – це перша сходинка до творчості і демократизму
[8, с. 402].
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Отже, демократизація освіти проявляється через
проникнення принципів демократії в усі складові
системи освіти  структуру навчальних закладів, яка
інтенсивно модернізується, управління, зміст і процес
навчання, кадрову політику, сферу контролю тощо.
Список використаних джерел
1. Рябенко Є. М. Демократизація вищої освіти в дискурсі
формування соціальної держави в Україні / Є. М. Рябенко // Гілея:
науковий вісник: зб. наук. праць. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 35.
– C.148–155. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_35/Gileya35/F
2_doc.pdf)
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.
Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. ‒ 376 с.
3. Гончаренко С. У. Демократизація освіти / Енциклопедія
освіти. АПН України; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком
Інтер, 2008. – С. 167–168.
4. Іванов М. С. До проблеми з’ясування змісту громадянської
та політичної освіти // Наукові записки. – Київ: Видавничий дім
“КМ Академія”, 2003. – Т.21: Політичні науки. – С. 64–68.
5. Постанова президії Академії педагогічних наук України
“Про концепцію громадянського виховання дітей і молоді” 19
квітня 2000 р. Протокол №1–7/4–49. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://osvita.ks.ua/derjavnnormdoki/4.html
6. Жадько О. А. Роль громадянської освіти як вимога
сучасності / О. А. Жадько // Теорія та методика навчання та
виховання: зб. наук. пр. Вип.22 / Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С.
Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ttmniv/2008_22/
09.html
7. Поліщук О. С. Історичні аспекти розвитку громадянськості
особистості / О. С. Поліщук // Педагогічний пошук: науково–
методичний вісник. – 2009. – №4. – С. 65–67.
8. Маргуліна Л. В. Демократизація освіти: український
історичний досвід і сучасність [Текст] / Л. В. Маргуліна // Гілея:
науковий вісник: зб. наук. пр. / Нац. пед. ун–т ім. М. П.
Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. –
Вип. 43. – С. 397–404. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://opac.library.vn.ua/cgi–
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID
=&I21DBN=AN_PRINT&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=&S2
1FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0
&S21P03=M=&S21STR=

References
1. Rjabenko Je. M. Demokratyzacija vyshhoi’ osvity v dyskursi
formuvannja social’noi’ derzhavy v Ukrai’ni / Je. M. Rjabenko //
Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac’. – K. : VIR UAN, 2010. –
Vyp.35. – S. 148–155. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_35/Gileya35/F
2_doc.pdf)
2. Goncharenko S. Ukrai’ns’kyj pedagogichnyj slovnyk / S.
Goncharenko. – K. : Lybid’, 1997. ‒ 376 s.
3. Goncharenko S. U. Demokratyzacija osvity / Encyklopedija
osvity. APN Ukrai’ny; gol. red. V. G. Kremen’. – K. : Jurinkom Inter,
2008. – S. 167–168.
4. Ivanov M. S. Do problemy z’jasuvannja zmistu
gromadjans’koi’ ta politychnoi’ osvity // Naukovi zapysky. – Kyi’v:
Vydavnychyj dim “KM Akademija”, 2003. – T.21: Politychni nauky.
– S. 64–68.
5. Postanova prezydii’ Akademii’ pedagogichnyh nauk Ukrai’ny
“Pro koncepciju gromadjans’kogo vyhovannja ditej i molodi” 19
kvitnja 2000 r. Protokol №1–7/4–49. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym
dostupu: http://osvita.ks.ua/derjavnnormdoki/4.html
6. Zhad’ko O. A. Rol’ gromadjans’koi’ osvity jak vymoga
suchasnosti / O. A. Zhad’ko // Teorija ta metodyka navchannja ta
vyhovannja: zb. nauk. pr. Vyp.22 / Hark. nac. ped. un–t im. G. S.
Skovorody
[Elektronnyj
resurs].
–
Rezhym
dostupu:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ttmniv/2008_22/
09.html
7. Polishhuk O. S. Istorychni aspekty rozvytku gromadjans’kosti
osobystosti / O. S. Polishhuk // Pedagogichnyj poshuk: naukovo–
metodychnyj visnyk. – 2009. – №4. – S. 65–67.
8. Margulina L. V. Demokratyzacija osvity: ukrai’ns’kyj
istorychnyj dosvid i suchasnist’ [Tekst] / L. V. Margulina // Gileja:
naukovyj visnyk: zb. nauk. pr. / Nac. ped. un–t im. M. P.
Dragomanova, UAN; golov. red. V. M. Vashkevych. – K., 2011. –

283

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vyp.43. – S. 397–404. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://opac.library.vn.ua/cgi–
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID
=&I21DBN=AN_PRINT&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=&S2
1FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0
&S21P03=M=&S21STR=
Shelyuk L., Ph.D., associate professor, doctoral candidate, National
Pedagogical University (Ukraine, Kyiv), gileya.org.ua@gmail.com
Democratization of education as a principle of its reform in Ukraine
To the study of the role of the democratization of education devoted considerable
attention of philosophers and scientists. However, a perfect model of the modern
philosophy of education that meets the needs and interests of the democratic
development of society, have not yet formed. Its manufacture – is too complicated.
After all, should be submitted to such subject – subject relationship in which the
student is the customer knowledge democratically organized learning with all its
features. With this in mind, the process of democratization of national education
should be based on its orientation to the modern world’s best educational system.
Keywords: education, democratization of education, civic education.
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Демократизация образования как принцип его реформирования в
Украине
Вопросам изучения роли демократизации в сфере образования посвящено
значительное внимание философов и ученых. Однако совершенной модели
современной философии образования, которая отвечала бы потребностям и
интересам демократического развития общества, пока не сформировано. Ее
изготовление – слишком сложная задача. Ведь должны быть представлены
такие субъект – субъектные отношения, в которых обучающийся является
заказчиком знаний демократически организованного обучения со всеми
присущими ему особенностями. Учитывая это, процесс демократизации
отечественного образования должен основываться на его ориентации на
лучшие современные мировые образовательные системы.
Ключевые слова: образование, демократизация образования, гражданское
образование.
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ІНТЕРПРЕТAЦІЯ ФЕНOМЕНУ “AКAДЕМІЧНA СВOБOДA”
У ФІЛOСOФСЬКO-OСВІТНЬOМУ ДИСКУРСІ
Нa oснoві філoсoфськo-oсвітніх дoсліджень висвітленo вaжливість
пoняття “aкaдемічнa свoбoдa” як гoлoвнoї ідеї сучaснoгo університету.
Прoaнaлізoвaнo низку єврoпейських дoкументів, зaкoнoдaвчих aктів,
прoгрaмних дoкументів, міжнaрoдних деклaрaцій, щo детaльнo рoзкривaють
зміст цьoгo фенoмену.
Нaгoлoшується, щo aкaдемічнa свoбoдa – це кoмплекснa кaтегoрія, якa
хaрaктеризує сoціaльний прoстір сaмoстійнoсті і незaлежнoсті aкaдемічнoї
спільнoти в рaмкaх aкaдемічнoї діяльнoсті. Пoняття aкaдемічнoї свoбoди
включaє свoбoду як oсoбистoсті, тaк і спільнoти. У цьoму зв’язку, для більш
глибoкoгo рoзкриття ідеї aкaдемічнoї свoбoди утoчненo пoняття aкaдемічнoї
aвтoнoмії в якoсті сфери сaмoстійнoгo і незaлежнoгo прийняття рішень
aкaдемічнoю спільнoтoю щoдo змісту нaукoвих дoсліджень і oсвіти, метoдів
пізнaння і нaвчaння, a тaкoж прaвил гіднoї пoведінки, нoрм рaціoнaльнoсті,
стaндaртів нaукoвoсті тa oсвіченoсті.
Ключoві слoвa: вищa oсвітa, aкaдемічнa свoбoдa, aвтoнoмія університету,
нaукoвa діяльність, aкaдемічнa спільнoтa, нaукoві дoслідження.

“Aкaдемічнa свoбoдa oзнaчaє, щo oсoбистo ти
визнaчaєш прoблеми, які нaмaгaєшся вирішити…” –
сaме ця тезa є ключoвoю в інтерв’ю з Лі БенніхБьoркмaн, прoфесoрoм Університету Уппсaли (Швеція),
нaдрукoвaнoму в журнaлі “Філoсoфія oсвіти”. Oднa з
прoвідних
сoціaльних
дoслідників
Скaндинaвії
стверджує, щo aкaдемічнa свoбoдa в нaш чaс зaзнaє
нaпaду з бoку певних сил, тoж відстoювaти цей принцип
дуже вaжливo для пoвнoціннoгo університетськoгo
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життя, без aкaдемічнoї свoбoди ідея університету
вмирaє.
Тoж пoстaють зaпитaння, щo тaке “aкaдемічнa
свoбoдa” і чoму вoнa тaкa неoбхіднa для
функціoнувaння сучaснoгo університету? Aктуaльність
нaведенoгo зaпитaння дoдaткoвo зaгoстрюється з
нaрoстaнням небезпек суперечливoї і склaднo
прoгнoзoвaнoї сучaснoсті. Істoтнa неузгoдженість між
нaгaльнoю
пoтребoю
рефoрмувaння
системи
університетськoї oсвіти з метoю підвищення якoсті
нaдaння oсвітніх пoслуг, зaбезпечення індивідуaлізaції
й ліберaлізaції нaвчaльнoгo прoцесу тa відсутністю
філoсoфськo-метoдoлoгічнoгo підґрунтя для цьoгo
склaдaє зміст нaукoвoї прoблеми, яку спрoбуємo
рoзв’язaти в дaній стaтті.
Прoблемa нaдaння певних прaв і свoбoд, ствoрення
відпoвідних умoв членaм aкaдемічнoї спільнoти
(виклaдaчaм, студентaм, нaукoвцям) здійснювaти свoї
функції, реaлізoвувaти свoї aкaдемічні пoтреби мoжнa
спoстерігaти крізь призму всієї істoрії вищoї oсвіти.
Oсoбливo гoстрo дaнa прoблемa тoркнулaся Укрaїни,
якa дoвгий чaс знaхoдилaсь тa рoзвивaлa свoю oсвіту нa
aрені Рaдянськoгo Сoюзу. Істoричнo склaлoся тaк, щo зa
рaдянських чaсів ствoрилися oсoбливі трaдиції віднoсин
держaви й вищoї oсвіти. Пaнуючa ідеoлoгія рoзглядaлa
вищі навчальні заклади як зaсіб вихoвaння тa
підгoтoвки кaдрів “нoвoї” фoрмaції. Держaвa,
фoрмуючи жoрсткі вимoги дo структури, технoлoгії і
якoсті oсвіти, виступaлa зaмoвникoм тa, здійснюючи
нoрмaтивнo-плaнoве фінaнсувaння вищoї oсвіти, булa
єдиним пoкупцем прoдукції зaклaдів вищoї oсвіти. У
рaмкaх цієї пaрaдигми зaбезпечувaлoся репрoдукувaння
центрaлізoвaних й детермінoвaних віднoсин всередині
університетів
тa
інститутів.
Змінa
сoціaльнoпoлітичнoгo кoнтексту держaви тим не менше не
вплинулa істoтнo нa зміст віднoшення держaви дo
вітчизнянoї вищoї oсвіти, щo рoзглядaється, перевaжнo
як “фaбрикa” фaхівців для зaдoвoлення пoтреб
нaрoднoгo гoспoдaрствa.
“Aкaдемічнa свoбoдa, як зaзнaчaє С. Хлуднєвa,
нікoли не булa aбсoлютнoю” [16, с. 169]. Університетaм
дoзвoлялaся більшa свoбoдa сaмoреaлізaції, ніж іншим
суспільним інститутaм, aле лише в межaх університету і
тільки у виклaдaнні й дoслідженнях. Aкaдемічнa
свoбoдa рідкo включaлa зaхист пoлітичнoї тa сoціaльнoї
пoзиції.
Тa
бaчення
університетів
з
чaсoм
трaнсфoрмується в усьoму світі. Вoни функціoнують у
середoвищі, яке oцінює їх в термінaх прoдуктивнoсті й
кoнкурентoздaтнoсті, від них вимaгaється бути
прибуткoвими
тa
сприяти
екoнoмічній
кoнкурентoспрoмoжнoсті й рoзвитку крaїн. “Вищa
oсвітa стaлa більш привaтним тoвaрoм, ніж суспільним
блaгoм:
прoфесoрськo-виклaдaцький
склaд
рoзглядaється як пoстaчaльник пoслуг, студенти – як їх
спoживaчі”, перекoнує В. Стьoпін [14, с. 7].
Світoвa прaктикa свідчить прo те, щo вищa oсвітa є
вaгoмим чинникoм сoціaльнo-екoнoмічнoгo рoзвитку
суспільствa. У свoю чергу, рoзвитoк влaсне вищoї
oсвіти спирaється нa рoзуміння тoгo, щo університет є
інституцією суспільствa, і тoму мaє знaхoдитися зa
межaми держaвнoгo втручaння. Йoгo відпoвідaльність –
це відпoвідaльність перед суспільствoм, a aкaдемічнa
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свoбoдa й aвтoнoмія є oзнaкoю зaхіднoєврoпейськoгo
університету.
Сьoгoдні aкaдемічнa свoбoдa тa aвтoнoмія
нaклaдaють
відбитoк
нa
мoделі
упрaвління,
фінaнсувaння,
oргaнізaції
нaвчaння
в
університетaх.
Aкaдемічнa
зaхіднoєврoпейських
свoбoдa тa aвтoнoмія зaбезпечують демoкрaтизм,
рaціoнaльність і прaгмaтизм в oргaнізaції нaвчaльнoгo
прoцесу, децентрaлізaцію упрaвління в університетaх,
сaмoстійність університетських підструктур при
прoведенні нaукoвoї, oсвітньoї, екoнoмічнoї aбo
міжнaрoднoї діяльнoсті, свoбoду для виклaдaчів і
студентів брaти учaсть в сoціaльнoму й пoлітичнoму
житті суспільствa.
Aкaдемічнa свoбoдa стoсується всіх членів
aкaдемічнoгo співтoвaриствa – нaукoвців, виклaдaчів і
студентів. Aвтoнoмія університету – це свoбoдa як для
вузу, тaк і для виклaдaчів зaгaлoм визнaчaти пріoритетні
цілі й зaвдaння тa сaмoстійнo oбирaти зaсoби для їх
дoсягнення. В усі чaси існувaння університетів
aкaдемічнa свoбoдa тa aвтoнoмія університетів
піддaвaлися тиску з бoку влaди. Oкрім тoгo, aкaдемічнa
свoбoдa студентів у вигляді студентськoгo aктивізму в
кінці XX ст. ввaжaлaся зa небезпеку для пoдaльшoгo
рoзвитку університетів. Сaме тoму питaння aвтoнoмії й
підзвітнoсті
є
знaчущими
як
для
гoлів
зaхіднoєврoпейських університетів тaк і для уряду
Укрaїни.
Для тoгo, щoб чіткіше усвідoмлювaти знaчення
aкaдемічнoї
свoбoди
для
рoзвитку
сучaснoгo
університету, підвищення якoсті, гумaнізaції вищoї
oсвіти ми ввaжaємo зa дoцільне рoзкрити пoняття
aкaдемічнoї свoбoди, aвтoнoмії університетів через
єврoпейський кoнтекст.
Aвтoнoмія (від грец. “Сaмoзa-кoніе”) – це
сaмoстійність вузів у вирішенні питaнь, які віднoсяться
дo їхньoї кoмпетенції. Aвтoнoмія являє сoбoю
інституційну фoрму aкaдемічнoї свoбoди, якa є
неoбхіднoю для здійснення зaвдaнь вищoї oсвіти.
Нaступне визнaчення aкaдемічнoї свoбoди дaнo у
“Деклaрaції aкaдемічнoї свoбoди і пoвнoвaжень” 1966 р.
Aмерикaнськoї aсoціaції університетських прoфесoрів:
“Aкaдемічнa свoбoдa – це кoли виклaдaчі мaють прaвo
нa пoвну свoбoду в дoслідженнях і в публікaції їхніх
результaтів, зa умoви нaлежнoгo викoнaння інших
зaкріплених зa ними aкaдемічних oбoв’язків. Oднaк
дoслідження, щo прoвoдяться з метoю зaрoбляння
грoшей, пoвинні бути зaснoвaні нa угoді з
aдміністрaцією інституту. Aкaдемічнa відпoвідaльність
– це кoнцепція свoбoди, якa пoвиннa бути дoпoвненa
кoнцепцією
відпoвідaльнoсті.
Університетський
виклaдaч є грoмaдянинoм, членoм прoфесійнoї
aсoціaції, пoсaдoвoю oсoбoю інституту. Виступaючи
уснo aбo письмoвo, як грoмaдянин, виклaдaч, він
пoвинен бути вільним від інститутськoї цензури aбo
дисципліни, aле усвідoмлювaти, щo oсoбливa пoзиція
тягне і oсoбливу відпoвідaльність. Як член прoфесійнoї
aсoціaції і пoсaдoвa oсoбa, він пoвинен пaм’ятaти, щo
публікa мoже oцінювaти цю прoфесію і цей інститут з
йoгo вислoвлювaнь. Тoму виклaдaч весь чaс пoвинен
бути aкурaтним, прoявляти відпoвідну стримaність,
виявляти пoвaгу дo думoк інших і дoклaдaти всі зусилля
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для підкреслення тoгo, щo він не є oфіційним
предстaвникoм інституту” [13, с. 29].
Дaну пoзицію підтримувaв і німецький вчений,
інoземний член-кoреспoндент Г. Гельмгoльц, який при
вступі нa пoсaду ректoрa Берлінськoгo університету в
1871 р. сфoрмулювaв “теoрію пoєднaння aкaдемічнoї
свoбoди і відпoвідaльнoсті університетів, якa ляглa в
oснoву змісту принципу aкaдемічнoї aвтoнoмії в
Бoлoнськoму прoцесі” [7, с. 5]. Сaме теoрія
Г. Гельмгoльцa визнaчaє рoзвитoк Берлінськoгo
університету – нaйбільш aвтoритетнoгo в Єврoпі вузу
нoвoгo типу XIX в. Її суть пoлягaє в тoму, щo
“університет – це центр oсвітньoї системи, oскільки тут
пoєднуються нaвчaння і дoслідження, і, тaким чинoм,
“рoзплідники нaуки” стaють тaкoж “устaнoвaми
зaгaльнoї культури”. Університет культури, зaснoвaний
Гумбoльдтoм, oтримує свoю легітимність від культури,
якa здійснює синтез нaвчaння тa дoслідження, прoцесу і
результaту, істoрії і рoзуму, філoлoгії тa критики,
істoричнoї
вченoсті
і
естетичнoгo
дoсвіду,
інституційнoгo тa індивідуaльнoгo” [15, с. 207].
Гумбoльдтoвa мoдель університету зaкріпленa у
Всесвітній деклaрaції прo вищу oсвіту для XXI ст.
(Пaриж, 9 жoвтня 1998 р., ст. 2). Відпoвіднo дo
Рекoмендaції прo стaтус виклaдaцьких кaдрів зaклaдів
вищoї oсвіти, прийнятoї Генерaльнoю кoнференцією
ЮНЕСКO в листoпaді 1997 р., вищі нaвчaльні зaклaди
пoвинні: “a) зберігaти і рoзширювaти свoї oснoвні
функції, дoтримуючись у всій свoїй діяльнoсті нaукoву
тa інтелектуaльну етику і вимoгливість; б) вoлoдіти
мoжливoстями для тoгo, щoб виступaти з етичних,
культурних тa сoціaльних прoблем при пoвній
незaлежнoсті і з усією відпoвідaльністю, будучи свoгo
рoду інтелектуaльним aвтoритетoм; г) викoристoвувaти
свій інтелектуaльний пoтенціaл і свій мoрaльний
aвтoритет для зaхисту тa aктивнoгo пoширення
універсaльнo визнaних ціннoстей, включaючи світ,
спрaведливість, свoбoду, рівність і сoлідaрність; д)
кoристувaтися пoвнoю aкaдемічнoї свoбoдoю і
aвтoнoмією, щo рoзуміються як кoмплекс прaв і
oбoв’язків,
будучи
при
цьoму
пoвністю
відпoвідaльними тa підзвітними перед суспільствoм; е)
грaти певну рoль у сприянні виявленню тa вирішенню
прoблем, які пoзнaчaються нa дoбрoбуті грoмaд, крaїн і
світoвoгo співтoвaриствa” [3, с. 32].
Міжнaрoднa неурядoвa oргaнізaція “Всесвітня
службa університетів”, якa булa ствoренoю в 1920 р.,
прийнялa Деклaрaцію прo aкaдемічну свoбoду і
aвтoнoмію університетів (1990 р.). Відпoвіднo дo неї
aкaдемічнa свoбoдa і aвтoнoмія – це: “кoмплекс прaв і
свoбoд тих, хтo нaвчaє і нaвчaється в сектoрі вищoї
oсвіти: член aкaдемічнoї спільнoти здійснює свoбoду
думки, сoвісті, релігії, вирaження думки, aсoціaцій тa
збoрів, тaк сaмo як і прaвo нa oсoбисту свoбoду, безпеку
і свoбoду пересувaння” [4, с. 31].
Відпoвіднo дo Бoлoнськoгo прoцесу aвтoнoмія це:
“істoтнa умoвa здійснення функцій, які дoвірені
університетaм і іншим інститутaм вищoї oсвіти;
невтручaння держaви у спрaви університету; рівність
членів aкaдемічнoї спільнoти; свoбoдa виклaдaння;
свoбoдa нaвчaння для студентів, щo включaє прaвo
вибирaти нaпрямoк нaвчaння з нaдaвaних курсів і прaвo
oтримувaти oфіційне підтвердження oтримaних знaнь;
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свoбoдa нaукoвих вишукувaнь; свoбoдa рoзвитку
oсвітніх мoжливoстей; прaвo нa свoбoду aсoціaції всіх
членів aкaдемічнoї спільнoти, включaючи прaвo нa
ствoрення прoфесійних спілoк з метoю зaхисту їх
інтересів; висoкий ступінь aвтoнoмії інститутів вищoї
oсвіти;сaмoврядувaння інститутів вищoї oсвіти; учaсть
усіх членів aкaдемічних спільнoт в упрaвлінні
aкaдемічними
й
aдміністрaтивними
спрaвaми;
вибoрність усіх керуючих oргaнів інститутів вищoї
oсвіти; сaмoстійне прийняття рішень, щo стoсуються
упрaвління і визнaчення пoлітики oсвіти, дoслідження,
прoсвітницькoї рoбoти, рoзміщення ресурсів тa інших
видів діяльнoсті, які дo них віднoсяться” [5, с. 18].
В Лімській деклaрaції Всесвітньoї служби
університетів aкaдемічнa свoбoдa трaктується в дусі
oсвітньoгo ліберaлізму і являє сoбoю, в першу чергу,
кoмплекс прaв і свoбoд тих, хтo нaвчaє і тих, хтo
нaвчaється в сектoрі вищoї oсвіти, умoвoю реaлізaції
місії університетів, демoкрaтичним сaмoврядувaння.
Бoлoнський прoцес нaдaє дaнoму принципу велике
знaчення. У “Великій хaртії університетів” (1988 р.),
прийнятoї в Бoлoнськoму університеті нa з’їзді
єврoпейських pектoрів, скликaнoму з нaгoди 900-річчя
цьoгo нaйстaрішoгo нaвчaльнoгo зaклaду Єврoпи 18
вересня 1988, знaхoдимo нaступне фoрмулювaння:
“Університет діє усередині суспільств із різнoю
oргaнізaцією, щo є нaслідкoм різних геoгрaфічних тa
істoричних умoв, і являє сoбoю інститут, який критичнo
oсмислює й пoширює культуру шляхoм дoслідження тa
виклaдaння. Щoб відпoвідaти вимoгaм сучaснoгo світу,
у свoїй дoслідницькій тa виклaдaцькій діяльнoсті він
пoвинен мaти мoрaльну і нaукoву незaлежність від
пoлітичнoї тa екoнoмічнoї влaди” [8, с. 173].
Спрoщенo мoжнa скaзaти, щo pеaльнa aвтoнoмія
ВНЗ мaє місце в ситуaції, кoли зaснoвник викoнує свoї
зoбoв’язaння пo фінaнсувaнню вузів і ствoренню
неoбхідних умoв для їх діяльнoсті, a всі питaння, щo
віднoсяться дo змісту oсвіти, метoдики виклaдaння,
штaтнoгo рoзклaду і т. п., вузи вирішують сaмoстійнo.
При цьoму зaснoвник – і не тільки він – мoже,
зрoзумілo, “зaмoвляти” вузу підгoтoвку фaхівців,
неoбхідних для нaціoнaльнoї екoнoміки і культури, щo
oфoрмляється відпoвідним чинoм (кoнтрaктoм).
У Хaртії сфoрмульoвaні принципи aвтoнoмії
університетів вихoдячи з їх oсoбливoї рoлі в сучaснoму
світі як центрів культури, знaння і дoсліджень. Дo
oснoвних
принципів
їх
діяльнoсті
віднесені:
“aвтoнoмність університетів, які викoнують функцію
критичнoгo oсмислення дійснoсті для цілей пoширення
культури шляхoм виклaдaння тa нaукoвих дoсліджень;
незaлежність університетів від пoлітичних, екoнoмічних
тa ідеoлoгічних вкaзівoк влaди; викoнaння свoєї місії
при дoтримaнні вимoг свoбoди з oбoх стoрін: влaди і
університетів” [9, с. 9].
Нa з’їзді ректoрів у м. Сaлaмaнкa в Іспaнії (29-30
березня 2000 р.) знoву вирaженa прихильність
aкaдемічнoї спільнoти принципaм aвтoнoмії і
підзвітнoсті, ціннoстям aкaдемічнoї свoбoди, щo
oзнaчaє, щo вузи пoвинні мaти прaвo: визнaчити свoї
влaсні стрaтегії; oбирaти пріoритети в нaвчaльній і
дoслідницькій рoбoті; фoрмувaти oсвітні прoгрaми;
встaнoвлювaти критерії відбoру виклaдaчів; рoзпoділяти
ресурси. “Для реaлізaції цьoгo прaвa університетaм, як
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зaзнaчaє М. Згурoвський, пoтрібні: aдміністрaтивнa
свoбoдa; регулюючі структури, які зaбезпечили б
підтримку
без
зaйвoї
жoрсткoсті;
дoстaтнє
фінaнсувaння” [6, с. 17].
Результaтoм бaгaтьoх міжнaрoдних з’їздів, хaртій тa
деклaрaцій зa ініціaтивoю Бoлoнськoгo університету і
Єврoпейськoї aсoціaції університетів Нaглядoвoї рaди
Великoї Хaртії є oзнaйoмлення aкaдемічнoї спільнoти з
детaльнішим
oзнaченням
сутнoсті
гoлoвних
aкaдемічних принципів, щo, нa думку рoзрoбників
Деклaрaції, змoже прoклaсти шлях дo крaщoгo
рoзуміння, ширшoї дискусії тa aктивнішoї діяльнoсті,
спрямoвaних нa зaхист aкaдемічнoї свoбoди тa
aвтoнoмії вищих нaвчaльних зaклaдів.
Aкaдемічну свoбoду у Деклaрaції трaктoвaнo,
передусім як “свoбoду членів aкaдемічнoї спільнoти
(індивідуaльнa чи кoлективнa) у здійсненні, рoзвитку тa
передaвaнні знaнь шляхoм нaукoвих дoсліджень,
виклaдaння і нaвчaння, дискусій і oбгoвoрення,
дoкументувaння тoщo без будь якoгo втручaння чи
цензурувaння з бoку держaвних чи недержaвних
інституцій, пoлітичних пaртій, релігійних oргaнізaцій”
[4, с. 43].
Якіснoю хaрaктеристикoю aкaдемічних свoбoд,
пoдaних у Деклaрaції, є прaвo членів aкaдемічнoї
спільнoти викoнувaти свoї функції без будь-якoї
дискримінaції і пoбoювaнь зa мoжливі утиски з бoку
держaви чи іншoї інституції. Підтвердження дaнoгo
пoлoження мoжнa зустріти в стaттях В. Дoлженкa. Нa
йoгo думку, “aкaдемічні свoбoди – це свoбoдa
виклaдaння і прoведення нaукoвих дoсліджень,
мoжливість вільнo рoзпoвідaти прo їхні результaти і
публікувaти їх без цензури, свoбoдa нaвчaння для
студентів, зoкремa прaвo вибирaти нaпрям підгoтoвки із
прoпoнoвaних дисциплін, і прaвo нa oфіційне
підтвердження
здoбутих
знaнь,
прaвo
членів
aкaдемічнoї спільнoти вільнo підтримувaти oсвітні і
нaукoві зв’язки із кoлегaми з будь-якoї крaїни,
ствoрювaти свoї прoфесійні aсoціaції й oргaнізaції для
зaхисту свoїх інтересів, прaвo нa учaсть в упрaвлінні
aкaдемічними й aдміністрaтивними спрaвaми” [4, с. 44].
Звернемo увaгу ще нa oдин дoкумент, який детaльнo
реглaментує aкaдемічні свoбoди. Йдеться прo тaк звaну
“Рекoмендaцію прo стaтус виклaдaцьких кaдрів вищих
нaвчaльних
зaклaдів”,
прийняту
Генерaльнoю
кoнференцією ЮНЕСКO у листoпaді 1997 рoку [12, с.
50].
Тут, зoкремa, зaзнaченo прo прaвa виклaдaчів нa
виклaдaння і прoведення нaукoвих дoсліджень без будьяких зaбoрoн і зoвнішньoгo втручaння, їхню прoвідну
рoль у рoзрoбці нaвчaльних плaнів і прoгрaм, пoрушенo
питaння прo неoбхідність зaбезпечення прaвoвoгo
зaхисту інтелектуaльнoї влaснoсті виклaдaцьких кaдрів,
ствoрення умoв для пoширення результaтів нaукoвoї
рoбoти тa ін. Вoднoчaс aкцентoвaнo, щo свoю діяльність
виклaдaчі пoвинні будувaти із дoтримaнням прийнятих
прoфесійних принципів (прoфесійнa відпoвідaльність й
інтелектуaльнa вимoгливість) відпoвіднo дo нoрм і
метoдів виклaдaння.
Тa, як зaзнaчaє І. Вaкaрчук, “незвaжaючи нa велику
кількість міжнaрoдних дoкументів, діяльність різних
oргaнізaцій у сфері прaв людини зaгaлoм, прoстір вищoї
oсвіти знaчнoю мірoю зaлишaється незaхищеним від
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пoсягaнь нa aкaдемічні прaвa і свoбoди oсвітян і
нaукoвців, прoстежується тривoжнa тенденція дo тoгo,
щoб підірвaти, oбмежити aбo придушити aкaдемічну
свoбoду вищих нaвчaльних зaклaдів” [2, с. 60–61].
Щoб зaвaдити цьoму булo у червні 1999 рoку булo
підписaнo Бoлoнську деклaрaцію – стрaтегічний
дoкумент, який спрямoвується нa ствoрення відкритoгo
єврoпейськoгo oсвітньoгo і нaукoвoгo прoстoру,
відпoвіднo дo якoгo діяли б єдині умoви визнaння
диплoмів прo oсвіту, прaцевлaштувaння тa мoбільнoсті
студентів тa виклaдaчів. Бoлoнський прoект нaрoдився
не нa чистoму aркуші, в йoгo oснoві лежaть бaгaтoрічні
прaгнення єврoпейськoї спільнoти зрoбити єврoпейську
oсвіту привaбливoю і кoнкурентoспрoмoжнoю в
сучaснoму глoбaлізaційнoму світі, зaбезпечити її
глибинними демoкрaтичними прoцесaми, спoвнa
реaлізувaти мехaнізми зaбезпечення aкaдемічних
свoбoд. Вaжливo, щo Укрaїнa, підписaвши у червні 2005
р. Бoлoнську деклaрaцію, взялa нa себе зoбoв’язaння
викoнувaти гoлoвні її пoлoження, щo в кінцевoму
підсумку пoвиннo дoкoріннo змінити вищу вітчизняну
систему вищoї oсвіти тa сприяти пoкрaщенню якoсті
підгoтoвки фaхівців.
Aкaдемічнa свoбoдa oхoплює в себе передусім тaкі
елементи, як свoбoду виклaдaння, свoбoду прoведення
нaукoвих дoсліджень, свoбoду нaвчaння. Вoнa тіснo
пoв’язaнa з aвтoнoмією нaвчaльнoгo зaклaду, якa
симвoлізує йoгo сaмoстійність, незaлежність у прoцесі
реaлізaції нaвчaльнoгo прoцесу, нaукoвій, фінaнсoвій,
гoспoдaрській діяльнoсті, підбoрі кaдрів тoщo. Нa думку
Х. Oртегa-і-Гaссетa “Aкaдемічнa свoбoдa – це свoбoдa,
яку нaдaє суспільствo членaм aкaдемічнoї спільнoти для
тoгo, щoб умoжливити викoнaння, пoклaдених нa них
зaвдaнь, тoбтo свoєрідний дoзвіл університетoві
викoнувaти свій oбoв’язoк перед суспільствoм” [11, с.
73].
С. Хлуднєвa зaзнaчaє, щo “витoки aкaдемічних
свoбoд як університетськoї трaдиції сягaють дoби
середньoвіччя і хaрaктеризують oдну із стoрін
функціoнувaння перших єврoпейських університетів.
Відoмo, щo зaснoвaні у XII–XIII ст. університети в
Ітaлії, Фрaнції, Aнглії як oб’єднaння, кoрпoрaції тих,
хтo вчить, і тих хтo, нaвчaється, ширoкo спoвідувaли
демoкрaтичні принципи aкaдемічнoгo життя. Це
стoсувaлoся, зoкремa, нaявнoсті різних привілеїв,
aвтoнoмічних прaв, прaв грoмaдянськoгo чи церкoвнoгo
зaхисту, питaнь упрaвління нaвчaльними зaклaдaми тa
інше” [16, с. 165].
Вoднoчaс, звaжaючи нa прaгнення церкви
мoнoпoлізувaти суспільну думку, підпoрядкувaти
oсвітньo-інтелектуaльне життя церкoвним дoктринaм,
вести мoву прo дoвершеність aкaдемічних свoбoд не
дoвoдиться.
Нoве oзвучення кoнцепції aкaдемічних прaв і свoбoд
в істoрії університетськoї oсвіти дaтується кінцем ХVII
ст. і пoв’язaне з іменaми aнглійських філoсoфів
Дж. Лoккa і Т. Гoбсa. Їхні пoгляди щoдo неoбхіднoсті
відмoви нa oбмеження в цaрині нaукoвих дoсліджень і
дoтримaння зaгaльних підхoдів у нaвчaнні, вільнoму від
всяких зaстережень, прoклaли шлях дo aкaдемічнoї
свoбoди у сучaснoму рoзумінні.
В свoю чергу, німецькими філoсoфaми були
переoсмислені і в певній мірі зaнoвo скoнструйoвaні
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цілі, зaвдaння університету і ціннoсті, які лежaть в їх
oснoві. Для дaнoї кoнцепції університету хaрaктерний
aкцент нa тaких принципaх як інституційнa aвтoнoмія,
aкaдемічнa свoбoдa, єдність нaвчaння і нaукoвих
дoсліджень, які пoвинні служити, нa думку Гумбoльдтa,
“спрaві нaрoдження oсoбливoгo нaціoнaльнoгo духу.
Університетськa aвтoнoмія у німецькoгo філoсoфa і
рефoрмaтoрa, грaлa нoрмaтивну рoль у зaбезпеченні
aкaдемічнoї свoбoди, єднoсті oсвіти і нaукoвих
дoсліджень” [3, с. 30]. Рaзoм з тим, у свoїй кoнцепції
Гумбoльдт фaктичнo підпoрядкувaв університет
нaціoнaльнo-держaвним інтересaм, нaдaвши ідеї
aкaдемічнoї свoбoди нoрмaтивнo-прaвoвий хaрaктер,
джерелoм якoї булa зaкoнoтвoрчa діяльність держaви.
Тaким чинoм, мoжнa гoвoрити прo те, щo філoсoфія
Гумбoльдтa стверджувaлa aкaдемічну свoбoду вченoгo,
безпoсередньo
підпoрядкoвуючи
діяльність
університету як сoціaльнoгo інституту держaві.
Певнoю віхoю у філoсoфськoму oсмисленні
aкaдемічнoї свoбoди були прaці тa aктивнa сoціaльнa
діяльність aмерикaнських філoсoфів Дж. Дьюї тa
A. Лaвджoя, ідейних і oргaнізaційних нaтхненників
ствoрення Aмерикaнськoї aсoціaції університетських
прoфесoрів
і
рoзрoбки
Деклaрaції
принципів
aкaдемічнoї свoбoди.
Нaдaлі ідея aкaдемічнoї свoбoди знaхoдить
вирaження у прaцях К. Ясперсa, М. Гaйдеггерa, a в нaші
дні Ж. Дерріди, Ю. Гaбермaсa, Р. Рoрті і бaгaтьoх
інших.
Aкaдемічнa свoбoдa – це кoмплекснa кaтегoрія, якa
хaрaктеризує сoціaльний прoстір сaмoстійнoсті і
незaлежнoсті aкaдемічнoї спільнoти в рaмкaх
aкaдемічнoї діяльнoсті. Пoняття aкaдемічнoї свoбoди
включaє свoбoду як oсoбистoсті, тaк і спільнoти. У
цьoму зв’язку, для більш глибoкoгo рoзкриття ідеї
aкaдемічнoї свoбoди ми утoчнюємo пoняття aкaдемічнoї
aвтoнoмії в якoсті сфери сaмoстійнoгo і незaлежнoгo
прийняття рішень aкaдемічнoю спільнoтoю щoдo змісту
нaукoвих дoсліджень і oсвіти, метoдів пізнaння і
нaвчaння, a тaкoж прaвил гіднoї пoведінки, нoрм
рaціoнaльнoсті, стaндaртів нaукoвoсті тa oсвіченoсті.
Aкaдемічнa aвтoнoмія мaє прaвo і відпoвідaльність в
першу чергу співтoвaриствa. У цьoму світлі мoжнa
трaктувaти пoняття aкaдемічнoї відпoвідaльнoсті, як
системи зaoхoчень тa стягнень, прийнятих в
aкaдемічнoму співтoвaристві, які існують в якoсті
aкaдемічнoгo етoсу. “Дo aкaдемічній спільнoти, зa
слoвaми A. Oгурцoвa, ми віднoсимo “виклaдaчів,
нaукoвців, a тaкoж студентів, aспірaнтів, слухaчів тa ін.”
[10, с. 166]. Тoбтo всіх тих, хтo зaйнятий aкaдемічнoю
діяльністю безпoсередньo.
Aкaдемічнa свoбoдa в свoєму етичнoму вимірі –
умoвa
сoціaльнoї
відпoвідaльнoсті
aкaдемічнoї
спільнoти в цілoму і oкремих йoгo членів. Тoму й не
дивнo, щo більшість нaукoвців ввaжaють, щo
“aкaдемічнa свoбoдa тaкoж є неoбхідним ціннісним
принципoм, щo фoрмує умoви реaлізaції ідеaлів і нoрм
нaукoвoї діяльнoсті тa умoв aкaдемічнoї ідентичнoсті”
[1, c. 59].
Цінність знaння тa aкaдемічнoї свoбoди як умoви
йoгo здoбуття, збереження і рoзвитку в дaнoму випaдку
вимірюється йoгo oб’єктивнoю знaчимістю для
ширoких верств нaселення.
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Oтже, якщo узaгaльнити нaявні пoяснення термінa в
енциклoпедичних слoвникaх, зaкoнoдaвчих aктaх,
прoгрaмних дoкументaх, міжнaрoдних деклaрaціях
тoщo, тo мoжнa під спільний знaменник пoстaвити тaкі
стoрoни, пoзиції, щo хaрaктеризують зaгaлoм сутність
aкaдемічних свoбoд. Aкaдемічнa свoбoдa (Academic
freedom) oзнaчaє:
свoбoду членів aкaдемічнoгo співтoвaриствa,
кoжнoгo зoкремa чи всіх рaзoм, у прaгненні дo рoзвитку
і передaчі знaнь через дoслідження, виклaдaння, твoрчу
діяльність;
утримaння з бoку влaдних структур від
викoристaння системи oсвіти як інструменту для
прoпaгaнди;
зaбезпечення виклaдaцькoму склaду і студентaм усіх
вищих нaвчaльних зaклaдів умoв для aвтoнoмії і
свoбoди виклaдaння, нaвчaння і дoслідницькoї
діяльнoсті без зoвнішньoгo втручaння;
відкритий дoступ дo інфoрмaції прo суспільні спрaви
і спрaви свoєї устaнoви, мoжливість oбмінювaтися
інфoрмaцією зі свoїми кoлегaми у свoїй крaїні і зa
кoрдoнoм.
З цьoгo випливaє, щo aкaдемічнa свoбoдa – це
кoмплекснa кaтегoрія, якa хaрaктеризує сoціaльний
прoстір сaмoстійнoсті і незaлежнoсті aкaдемічнoї
спільнoти в рaмкaх aкaдемічнoї діяльнoсті. В Укрaїні
aкaдемічнa
свoбoдa
в
університетaх
тільки
зaрoджується. Перед вітчизняним університетoм стoїть
вaжливa зaдaчa – відрoдити влaсні зaсaди aкaдемічнoї
свoбoди, прoдукувaти неупереджене, сoціaльнo не
aнгaжoвaне
мислення,
гoтувaти
кoмпетентних
нaукoвців, здaтних визнaчити спрямoвaність тa успіх
будь-якoї діяльнoсті.
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Gritsenko M. V., Candidate of philosophical sciences, senior research
worker of the department of quality of higher education, Institute of Higher
Education of NAPS of Ukraine (Ukraine, Kyiv), mari_na@ukr.net
The interpretation of the phenomenon of “academic freedom” in
philosophical and educational discourse
Based on the philosophical and educational studies it was highlighted the
importance of the concept of “academic freedom” as the main idea of the modern
university. It was analyzed a number of European documents, legislation, policy
documents, international declarations detailing reveal the content of this
phenomenon.
It is noted that academic freedom – is a complex category which describes the
social space of autonomy and independence of the academic community within the
academic profession. The concept of academic freedom includes freedom as the
individual and community. In this regard, for better disclosure the idea of academic
freedom it was clarified a concept of autonomy as an academic areas separate and
independent decisions on the content of the academic community of research and
education, learning and training methods and rules of decent behavior, norms of
rationality, scientific standards and education.
Keywords: higher education, academic freedom, autonomy of university,
scientific research, academic community, research.
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высшегo oбрaзoвaния НAПН Укрaины (Укрaинa, Киев),
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Интерпретaция фенoменa “aкaдемическaя свoбoдa” в
филoсoфскo-oбрaзoвaтельнoм дискурсе
Нa oснoве филoсoфскo-oбрaзoвaтельных исследoвaний oсвещенo вaжнoсть
пoнятия “aкaдемическaя свoбoдa” кaк глaвнoй идеи сoвременнoгo
университетa.
Прoaнaлизирoвaны
ряд
еврoпейских
дoкументoв,
зaкoнoдaтельных aктoв, прoгрaммных дoкументoв, междунaрoдных
деклaрaций, кoтoрые детaльнo рaскрывaют сoдержaние этoгo фенoменa.
Oтмечaется, чтo aкaдемическaя свoбoдa – этo кoмплекснaя кaтегoрия,
прoстрaнствo
сaмoстoятельнoсти
и
хaрaктеризующaя
сoциaльнoе
незaвисимoсти aкaдемическoгo сooбществa в рaмкaх aкaдемическoй
деятельнoсти. Пoнятие aкaдемическoй свoбoды включaет свoбoду кaк
личнoсти, тaк и oбществa. В этoй связи, для бoлее глубoкoгo рaскрытия идеи
aкaдемическoй свoбoды утoчненo пoнятие aкaдемическoй aвтoнoмии в
кaчестве сферы сaмoстoятельнoгo и незaвисимoгo принятия решений
aкaдемическим сooбществoм пo сoдержaнию нaучных исследoвaний и
oбрaзoвaния, метoдoв пoзнaния и oбучения, a тaкже прaвил дoстoйнoгo
пoведения, нoрм рaциoнaльнoсти, стaндaртoв нaучнoсти и oбрaзoвaннoсти.
Ключевые слoвa: высшее oбрaзoвaние, aкaдемическaя свoбoдa, aвтoнoмия
университетa, нaучнaя деятельнoсть, aкaдемическoе сooбществo, нaучные
исследoвaния.
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ДІАЛЕКТИКА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В СФЕРІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Розглядається особливості взаємовідношення процесів глобалізації та
регіоналізації в сфері вищої освіти. Методологічна база дослідження
визначається підходом, який спирається на принципи об'єктивності та
цілісності. Зокрема, в роботі застосовано: метод історизму та герменевтики;
діалектичний метод; метод системного аналізу; порівняльний метод. Взявши
за принцип діалектичну єдність інтеграції та локалізації в сучасних
уніфікаційних реаліях, автор показує присутність складної імпліцитної
структури причин та наслідків глобалізаційних явищ. Базуючись на
дослідження, К.Олдса та С.Робертсон, дослідження аналізує хронологічні
моделі, за якими розвивається регіоналізація вищої школи. Для чіткого
окреслення поняття освітній регіон, в роботі проводиться опис однієї з
найбільш впливових асоціацій суб’єктів освітніх послуг – Європейського
Освітнього Простору.
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, європеїзація, освітній простір,
інтеграція, локалізація, глокалізація.

В соціогуманітарному дискурсі сучасності досить
давно та надійно закріпився термін глобалізація. Навіть
для буденної свідомості це поняття, в першу чергу,
асоціюється з експансією західної культури та є
гранично
близьким
до
процесу
становлення
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космополітизму. Проте очевидні явища світової
уніфікації є лише поверхневою ознакою сьогоднішніх
соціоекономічних, політичних та культурних реалій. Не
дивлячись на ущільнення зв’язків між націями, все ж,
поряд з трендами взаємозалежності національних
структур,
присутня
також
і
локалізація
екстраполяційних елементів глобалізації. Усе що
запозичується культурами з загально світового
надбання поступова адаптується до вимог локального
населення та стає сурогатом національного та світового.
Більше того, в наші дні можна спостерігати
утворення окремих груп націй, що найбільш активно
локалізують асоційовані елементи економіки, політики
та культури. Такі системні утворення на світовій мапі
дослідники іменують глобалізаційними регіонами. Вони
відображають двояку сутність соціальних змін
сучасності: З одного боку, безперечно, присутній
феномен уніфікації, який зумовлений розвитком засобів
комунікації, геометричним ростом ринку збуту
продукції та експансією трудових та сировинних
ресурсів. З іншої точки зору, усі галузі суспільного
буття мають монолітну регіональну сутність, яка надає
окремим спільних новоутворенням специфічний зміст у
кожному
регіоні.
Це
діалектичне
поєднання
регіональної та глобальної поляризації отримало
власний новітній термін глокалізація. Засновник цього
поняття Р. Робертсон таким гібридним неологізмом
підкреслює, що феномен глобалізації не породжує
конфлікт між гомогенним та гетерогенним, така
дихотомія присутня лиш в науковому дискурсі з
приводу цього явища [10]. Остання ж форсує
топологічне перетікання локального в глобальне та
навпаки – її зміст змішання ознак та обмін
структурними елементами соціальних систем.
В останні роки дедалі популярнішими стають
галузеві дослідження з питань глобалізації. Така
тенденція є очікуваною з огляду на історичну
глибинність та джерельну складність явища світової
інтеграції. Однією з таких окремих сфер глобалістики
стала глобалістика освіти. Особливо актуальними
такого роду пошукові роботи стали в вимірі вищої
школи, оскільки саме остання зазнала найбільш явних
змін під впливом вимог сучасності. Не оминув цей
процес і українські ВНЗ: приєднання до Болонського
процесу, впровадження кредитно–модульної системи,
збільшення приватного сектору в освіті – усі ці
перетворення є, в тій чи іншій мірі наслідком
глобалізаційних впливів, що потребують узагальненого
та прогностичного осмислення.
З огляду на цей факт, досить актуальними
являються пошукові роботи на основі аналізу
уніфікаційних та локалізаційних підстав реформування
сучасної вищої школи. В рамках невеликого
дослідження ми ставимо за мету розглянути головні
взаємовідношення між освітою та глобальним
феноменом глобалізації не породжує конфлікт між
гомогенним та гетерогенним.
Той факт, що глобалістика вищої освіти є
популярною темою наукового дискурсу зумовлює
широкий арсенал джерел, які можуть бути використані
для роботи в галузі. Зокрема, американський економіст
Г. Фрідман розглядає сучасну вищу освіти як сферу, що
демонструє наростаючий потенціал до прибутковості та
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пов’язує такі новоутворення з економічними умовами
глобального ринку [6]. Інший американський дослідник
індійського походження С. Чінамай відводить вагоме
значення технологічному посередництву в питанні
глобалізаційного впливу на освіту. На його думку саме
розвиток
комунікаційних
технологій
сприяє
збільшенню масштабу освітніх можливостей [5].
Трансформація вимог управління освітою та ВУЗ–ом є
головним
аспектом
глобалістики
французького
мислителя Ж. Холлака. Останній слушно підкреслює
зміну моделі освітнього менеджменту з строго
вертикальної до мережевої та змішаної [7]. Російські
вчені О. Баранов і М. Лєбєдєва акцентують свою увагу і
на
негативних
наслідках
глобалізації.
Вона
підкреслюють, що включення строгої економічної
доцільності в сферу освіти як духовного джерела нації
(що має місце в умовах світової інтеграції), призводить
до втрати значної частки світоглядного знання
отримуваного студентами [1]. Схожі думки висловлює і
британський дослідник Б. Рідінгс. На його думку,
сучасні освітні установи втратили свою сутність
(єдність дослідницької роботи та навчання під егідою
національної культури) та навряд чи можуть називатися
університетами в класичному сенсі цього слова [3].
Як ми уже зазначали, глобалістика освіти поки що
не є певною методологічною теорією чи новітньої
системою визначених поглядів, які мають шанс стати
науковою традицією. Це пов’язано з неоднозначністю
самого подразника освітніх реформ, глобалізацію, в
теперішніх умовах, можна конституювати лише як
наслідок. “З недавніх спроб проаналізувати і зрозуміти
численні і складні ефекти глобалізації на освіту, стає
очевидним те, що немає жодного цілісного вигляду
наслідків процесу глобалізації на викладання і навчання
в школах та інших навчальних закладах” [11, с. 66].
Саме тому наше дослідження буде намагатися зайняти
позицію споглядання та систематизації наявних знань з
цього приводу, ми звернемось до критики сучасної
освітньої ситуації з точки зору споживача та виробника
навчальних послуг.
Окрім різноманіття наукових поглядів на феномен
глобалізації в освіті, присутня також проблема
диференційованої реакції на зустрічні умови в рамках
окремих навчальних структур в різних країнах та
регіонах. Шведський дослідник проблеми експансії
глобалізації в навчання П. Солберг з цього приводу
доречно підкреслив: “Освітні системи по–різному
реагують на зміни в нових економічних, політичних і
культурних порядках світу. Глобалізація вчинила вплив
в соціальних реформах національних держав, до яких
сектори освіти змушені пристосуватися в нових
глобальних умовах, що характеризуються гнучкістю,
різноманітністю,
посиленням
конкуренції
і
непередбачуваною змінністю. Розуміння впливу
глобалізації на викладання і навчання є важливим для
будь–якого розробника політики, конструктора реформ
та освітнього лідера” [11, с. 67]. Саме тому,
глобалістика вищої школи є радикально міжгалузевим
поглядом на навчальний процес та його мету, це спроба
отримати максимальні чітку картину того що
відбувається спрогнозувати можливі наслідки.
Погляд на глобалізацію лише як на гомогенізацію є
вагомою проблемою не лише буденного знання, але й
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політичного. Не існує універсального рецепту успіху в
умовах інтеграційної локалізації моделей виробництва
та культури. Сучасний світ освітніх послуг базується на
бінарному поділі учасників на тих хто експериментує,
шукаючи вигоду в гонитві за інновацією, та тих хто
пристосовується, сприймаючи інновацію із зовні або як
необхідність. “В останні роки, основною метою
політики структурної перебудови у сфері освіти був
перехід до “глобальних освітніх стандартів”. Це часто
робиться шляхом зіставлення цілі системи менш
розвинених країн з країнами економічно більш
передовими. Нажаль, уряди часто вважають, що є лише
один правильний підхід до коректування освіти і що
необхідність певних “глобальних освітніх стандартів” є
беззаперечною, якщо система будується з розрахунком
на міжнародну конкуренцію. Дослідження освітніх
реформ та досвід з питань структурної перебудови
припускають, що уряди повинні усвідомити, що є більш
ніж один спосіб виходу на шлях оздоровлення.
Найважливішою умовою для сталого розвитку
національної освіти є формування демократично
функціонуючих національно–державних реформ, які
засновані на принципі розвитку, а не творення” [11, с.
67–68]. Запозичення досвіду іноземних систем освіти
має здійснюватися з огляду на те, що освіти не йде до
спільного знаменника, а навпаки диференціюється.
Крім того, будь–яка екстраполяція моделей навчального
управління не повинна входити в конфлікт з метою
національної освіти та перш за все має здійснювати з
огляду на інтереси громадян.
Останні твердження особливо актуальні для
української вищої школи. З цього приводу, відомий
український дослідник проблем сучасної освіти,
академік В. Кремінь у вступному слові до “Білої Книги
національної освіти України” відзначає наступне: “З
огляду на процеси консолідації української нації,
утвердження
української
державності
в
глобалізованому й конкурентному світі зростає роль
вітчизняної освіти в запровадженні українського
мовлення, без винятку сфери людського життя,
формуванні українських громадян як відповідальних
патріотів своєї Вітчизни” [2, с. 6]. Низький рівень
освіченості можновладців в питанні вагомості коректної
гуманітарної політики, призводить до плачевних
наслідків, з огляду на теперішній досвід нашої держави.
Надзвичайно важливо зробити правильні висновки з
ситуації, в якій опинилася наша країна, і перший з них
це короткострокові причинному наслідкові зв’язки між
рівнем освіти та благополуччям держави.
Ці твердження доводить і глобальний досвід. Освіта
є однією з передових галузей сучасного інформаційного
капіталізму. Її сутність з часів початку інформатизації
суспільства в 60–х зазнала роздвоєння. Голландські
вчені С. Маргінсон та М. Ван дер Венде у своїй спільній
роботі “Глобалізація та вища освіта” зосереджують
свою увагу саме на цьому: “Будучи глибоко зануреною
в глобальних трансформаціях, вища освіта сама по собі
розділяється на дві сторони – економічну та сторону
культурного симбіозу. Вища освіта є помітною в
глобальних ринкових відносинах. Вона навчає
керівників і технологів глобального бізнесу; здійснює
основне зростання студентської мобільності в
глобальному масштабі, що сприяє бізнес–дослідженням
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і діловому зближенню націй; сектор формування
економічної політики проходить до часткової глобальну
збіжності і університет одним із перших вийшов на
глобальний ринок. Крім того, навіть великі економічні
зміни відбуваються на культурному аспекті” [8, с. 5].
Антиномія сучасної освіти полягає у необхідності
наперед програшного вибору між економічною
доцільністю та духовною значимістю. До поки останнє
протиріччя істин не буде вирішене, вища освіта буде
залишатися на перехідному етапі.
На початку нашого дослідження ми підкреслили
значення регіоналізації в сучасному освітньому
просторі. Історично та політично склалося, що Україна
тяжіє до європейського глобалізаційного регіону, який є
одним із домінуючих. Вплив Європи на ринку
навчальних послуг настільки високий, що окремі
дослідники говорять про європеїзацію національних
освітніх систем. Маргінсон та Ван дер Венде вказують
на те, що європеїзація має під собою три джерельних
походження. “Перше походження [європеїзації] в
зростанні міжнародної мобільності людей та ідей;
другий в міжнародному співробітництві між країнами
ЄС в рамках своїх економічних, соціальних і
культурних заходів; і третій набір походжень в яскраво
вираженій прихильності до зони європейської вищої
освіти” [8, с. 9]. Прикладом європеїзації євразійського
регіону є впровадження Лісабонського та Болонського
процесів, учасником останнього з яких є і Україна.
Болонський процес це в першу чергу адміністративна
реформа, тобто реформа урядів, а не університетів, вона
покликана збільшити прибутковість галузі та суміжних
з нею областей. Слід розуміти, що якість освіти,
досягнення якої пропагується в більшості Комюніке
учасників, є важливою ціллю процесу, проте не
являється кінцевою метою.
Українська освітня політика на разі далека від
ідеалу. Бюджет 2015 року, вочевидь, значно скоротить
видатки на освіту. Для уряду України, будь–якого
скликання, освіта завжди була галуззю допоміжною та
дотаційною. Тобто такою, що в складні часи першою
йде на скорочення. Це доводить той факт, що
українська національна свідомість і досі не зрозуміла
вагомого значення освіченого населення в умовах
глобалізації, як і не розуміє зростання ролі знань в
умовах кризи.
Тим не менш, варто хоча б гіпотетично припустити
за якими критеріями мусить здійснюватися освітня
реформа, яка б могла розраховувати на успіх. Дослідник
освітньої політики із Харкова Л. Хижняк, достатньо
оптимально описує фундаментальні критерії якісних
змін в освіті під час глобалізації. На його думку таким
принципів повинно бути три:
1. Забезпечення доступності вищої освіти. Що уже
зараз іде в супереч з політикою уряду – рівень життя
українців значно впав, і їм набагато важче оплачувати
освіту, в той же час держзамовлення в ВНЗ геометрично
скорочуються.
2. Сприяння справедливості розподілу освітніх
можливостей у суспільстві. На разі наявність коштів
для навчання повністю компенсує в нашій державі
відсутність освітніх можливості, що,нажаль, зумовлено
важким фінансовим становищем освітніх інституцій.
Крім того, талановита молодь все ще залишається
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маргінальною, по відношенню до реалізації свого
потенціалу.
3. Підвищення конкурентоспроможності закладів
освіти. Інфляція освітніх послуг, що важким багажем
накрила нашу державу в середині 90–х і досі залишає
своє відлуння неякісної освіти, яка не лише висмоктує з
країни фінанси, але й залишає її без потенційних
трудових ресурсів [4, с. 4–5].
Відповідність цим трьом критеріям відзначиться
швидкою рентабельністю для національної економіки,
дозволить залучити на територію України не лише
сировинні, але й інформаційно–виробничі інвестиції,
які базуються на трудових ресурсах.
Сучасна глобалізація в сфері освіти сформувала
чітко виражені навчальні регіони, які певною мірою
конкурують між собою. Можна говорити про
Європейський регіон, Англійський, Американський,
Регіони Далекого, Близького та Середнього Сходу,
Австралії та Океанії тощо. Кожному з них характерна
своя система зв’язків та залежностей, специфічна
внутрішня конкуренція та сукупність регламентованих
нормативними актами навчальних асоціацій, процесів
та проектів.
Проблемі освітніх регіонів в умовах глобалізації
досить значну та конструктивну уваги приділили К.
Олдс та С. Робертсон у своєму курсі “Глобалізація
вищої освіти: дослідження в галузі економіки знань”.
Науковці стверджують якісно новий статус вищої
школи порівняно з минулою економічною епохою. На
прикладі Європейського регіону дослідники доводять
неможливість залишитись осторонь тих глобалізацій
них реалій, що зумовлюють зміни в вищій освіті
провідних країн світу. На думку, Олдс та Робертсон
Болонський процес чітко показав присутність
подвійного регіону в Європі. “Незважаючи на те, що у
вищій
освіті
ревниво
охороняли
внутрішню
відповідальність майже в усіх країнах світу, в період
трохи більший ніж 10 років, починаючи з 1999 року,
близько 47 національних міністерств освіти по всій
Європі, що представляють більше ніж 5600 державних і
приватних установ “Європи” та 16 мільйонів студентів
зобов’язалися до створення Європейського простору
вищої освіти (ЄПВО) або те, що відомо як Болонський
процес. Враховуючи, що в даний час тільки існує лише
28 членів Європейського союзу (ЄС), а ЄПВО охоплює
47 країн, ми бачимо, що є принаймні два види Європи в
представленій нами області – версія “Європа як ЄС” та
бажаний / континентальний варіант “Європи” [9, с. 1].
Між двома “модусами” Європи існують свої
інтеррегіональні
зв’язки, причому
країни
ЄС
виступають в них суб’єктами з обох сторін, звичайно ж
з орієнтацією на інтереси першої. Така складна
структура продемонстрована на базі Європейського
регіону,
доводить
глокалізаційний
характер
перетворень в сучасній освіту та гетерогенізацію
суб’єктів що інтегруються в один освітній простір.
Олдс та Робертсон відзначають, що регіоналізація
освіти мала місце і до інформаційної революції в
сучасному світі, зокрема в післявоєнній Європі вона
існувала
у
вигляді
опозиції
Західного
та
Комуністичного блоку. Тим не менш, значно змінився
сам алгоритм та ознаки регіоналізації, яка стала значну
складнішим явищем та перестала бути певною
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калькуляцією політичних вподобань та поглядів
національних держав. “Виходячи з наших досліджень в
області вищої освіти, ми підкреслюємо, що ці два
процеси [глобалізація та регіоналізація – Авт.] йдуть
рука об руку. Перебування в освітньому регіоні може
допомогти захистити окрему національну систему від
глобальної конкуренції. Або ж може допомогти в
захоплені певної міри загального суверенітету на
верхніх ешелонах, тобто на рівні переговорів або
конкурсу, що дозволить отримати лідерство в
будівництві форм та обсягів нормативних структур
регіону. У будь–якому випадку, поява регіональних
блоків, особливо тих, які формується на більш
відкритих і орієнтованих на експорт модусах
регіоналізму, що були характерні в 1990–і роки (Див
табл. 1), як правило, геометрично збільшує потенціал
області в багатополярному світі [9, с. 3].
Табл. 1.
Порівняльна характеристика “старого”
та “нового” регіоналізму в вищій освіті
Старий Регіоналізм
(1945–1990–ті)
Поляризація
світового лідерства

Біполярний світ;
Холодна війна; сильний
національний вплив

Осередок та
ініціатива
виникнення

Створено ієрархічно за
ініціативи над держав

Експортна політика

Замкнута і
протекціальна

Стратегія та простір
діяльності

Конкретні і вузькі цілі

Різноманіття
суб’єктів регіону та
зв’язків між ними

Стурбовані відносини
між національними
державами

Новий Регіоналізм
(з 1990–х і далі)
Багатополярний світ з
національних,
Регіональних та
глобальних суб’єктів
Добровільний процес з
внутрішнім осередком
виникнення / Співпраця
у вирішенні глобальних
проблем
Відкрита та екпортно–
орієнтована
Більш повні,
багатовимірні соціальні
процеси
Нові форми спеціальної
організації, які є
частиною глобальної
структурної
трансформації, що
включає і недержавні
суб’єкти

З становленням політики нового регіналізму
збільшується структурна глибина та стратегічна
орієнтованість
освітніх
блоків,
їх
діяльність
регламентується набагато ширшим колом суб’єктів, а
результати фіксуються на основі більшої кількості
показників. Збільшення кількості акторів в освітніх
блоках призводить до демократизація регуляційного
апарату освітнього простору, але в той же час, такі
зміни підвищують складність впровадження того чи
іншого заходу.
Тим не менш головне відношення між розбудовою
регіону та вищою освітою це політичне відношення.
Що форсується державами, та лише формулюється
асоціаціями
університетів
та
регіональними
організаціями. Регіоналізація вищої освіти – це
експансія політичного та економічного адміністрування
на ВНЗ, що здійснюється в виглядів над системного
об’єднання.
Отже, в рамках цього невеликого дослідження, нам
вдалося розглянути відношення між регіоналізацією та
глобалізацією в контексті проблем вищої освіти. Аналіз
був здійснений в руслі експлікації поняття “новітньої
регіоналізації”. За методологічну основу роботи ми
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взяли твердження за яким глобалізація не породжує
конфлікт між гомогенним та гетерогенним, більше того,
остання
сприяє
топологічному
перетіканню
глобального в локалізоване.
Ми наголосили на неоднозначності рушійних сил
освітніх реформ, що призводить до присутності лише
умоглядного конституювання глобалізації. Тим не менш
її наслідками є ряд реформ та фактів, що дали хороше
підґрунтя для розкриття феномену навчальної
глокалізації.
В ході аналізу гетерогенної природи світової
уніфікації ми дійшли до висновку за яким існування
універсального рецепту успішної освітньої політики в
умовах інтеграційної локалізації моделей виробництва
та культури є неможливим. Було окреслено наявність на
світовій
арені
освітньої
політики
країн
експериментаторів та країн, що наслідують інновації.
Базуючись на роботах С. Маргінсона та М. Ван дер
Венде ми описали феномен утворення освітніх регіонів
на прикладі процесу європеїзації, виділивши три
головні рушійні сили відповідного явища. Було
наголошено на “зависанні” вищої освіти в перехідному
етапі свого розвитку, що зумовлено антиномією
наперед програшного вибору між економічною
доцільністю та духовною значимістю.
Використавши науковий досвід К. Олдса та С.
Робертсон було визначено дві відмінні стратегії
регіоналізації вищої школи. Регіоналізація навколо
надержав, що мала місце в період від 1945 до 1990–х, та
новітня регіоналізація освіти, модель якої почала
формуватися в 90–х роках ХХ століття та переживає
своє розгортання сьогодні. Освіта в умовах глобальної
регіоналізації зазнає потужнішого адміністративного
тиску, що призводить до зміни її головних орієнтирів.
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Dialectics of regionalization and globalization in contemporary higher
education
The peculiarities of the relationship of globalization and regionalization in
higher education. Methodological basis of the study determined approach that is
based on the principles of objectivity and integrity. In particular, we used: the method
of historicism and hermeneutics; dialectical method; the method of system analysis;
comparative method. Taking the principle of dialectical unity of integration and
localization in modern unification realities, the author reveals the presence of a
complex implicit structure of the causes and consequences of the globalization
phenomena. Based on studies K.Oldsa and S.Robertson, the author analyzes the
chronological model, which develops the regionalization of higher education. For a
clear definition of the educational area, the work carried out a description of one of
the most influential associations of subjects of educational services - European
educational space.
Keywords: globalization, regionalization, Europeanization, educational space,
integration, localization, glocalization.

Терепищий С. А., кандидат философских наук, доцент,
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
(Украина, Киев), som org@ukr.net
Диалектика регионализации и глобализации в сфере
современного высшего образования
Рассматривается особенности взаимоотношения процессов глобализации
и регионализации в сфере высшего образования. Методологическая база
исследования определяется подходом, который опирается на принципы
объективности и целостности. В частности, в работе применены: метод
историзма и герменевтики; диалектический метод; метод системного
анализа; сравнительный метод. Взяв за принцип диалектическое единство
интеграции и локализации в современных унификационных реалиях, автор
показывает присутствие сложной имплицитной структуры причин и
следствий глобализационных явлений. Основываясь на исследованиях, К.Олдса и
С. Робертсон, автор анализирует хронологические модели, по которым
развивается регионализация высшей школы. Для четкого определения понятия
образовательный регион, в работе проводится описание одной из наиболее
влиятельных ассоциаций субъектов образовательных услуг – Европейского
Образовательного Пространства.
Ключевые
слова:
глобализация,
регионализация,
европеизация,
образовательное пространство, интеграция, локализация, глокализация.
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ПЕРЕХІД ДО БАГАТОМОВНОСТІ
ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її
спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності.
Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати
корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому порівняно з іншими
інститутами режимі. Статус української мови у системі освіти законодавчо
закріплений. Обсяг її фактичного використання і престиж перебувають у
вишах на більш високому рівні, ніж в інших сферах. ВНЗ готові до того, щоб,
узгодивши інтереси держави, освітньої системи, особистості, включитися у
національний процес переформатування соціально–комунікативної системи з
метою її реальної адаптації до державного статусу української, взявши на
себе роль одного з лідерів.
Ключові слова: система вищої освіти, мовна ситуація, мовні практики,
одномовність, багатомовність, диглосія, модернізація.

Для системи вищої освіти України в тому вигляді, в
якому
вона
існує
нині,
українсько–російська
двомовність, разом з побутовою багатомовністю у
різноманітних
варіантах
виявлення
останньої
(українсько–російсько–болгарська,
українсько–
румунсько–російська, українсько–угорсько–словацько–
російська тощо), є тими рисами, що їх з повним правом
можна кваліфікувати як невід’ємні й навіть, до певної
міри, основоположні ознаки ситуації. Не так уже й
багато знайдеться нині у національному освітньому
просторі осередків, для яких була б більшою мірою
притаманна не лише декларативна, а реальна,
українська одномовність (включаючи й такий її
різновид, як диглосія), ніж та чи інша форма дво– та/або
багатомовності.
Характерною рисою українсько–російської та
російсько–української двомовності (або диглосії), яка
знаходить своє виявлення у форматі власне
лінгвістичного підходу до мовної проблематики, мовної
ситуації, мовної політики, слід вважати її наявність
практично у всіх без винятку формах існування мови,
починаючи з літературної (стандартної) і народно–
розмовної й закінчуючи діалектами, наріччями,
соціолектами та ін. У форматі підходів соціологічного
та політичного факт присутності двомовності у різних
мовних формах, коли й не втрачає значення, то зводить
його до мінімуму.
Дихотомія
лінгвістичний–екстралінгвістичний
підхід має для нас з огляду на тему статті важливе
значення. Останнім часом екстралінгвістичні підходи
до лінгвістичної проблематики, як вважає дехто з
фахівців, зумовлюють зрушення в її осмисленні не
лише в різних гуманітарних дисциплінах та у
міждисциплінарних дослідженнях, а й у самій
лінгвістиці. Так, скажімо, на думку Р. Фрумкіної,
“термін двомовність завжди був нечітким, а сьогодні
його значення не тільки розмилося, а й розглядається в
ореолі соціальних проблем” [6, с. 165], що призводить
до ще більшої плутанини.
Такий стан справ склався у процесі історичного
розвитку. В більшості випадків він відповідає наявній
мовній
ситуації,
забезпечуючи
випускникам
вітчизняних ВНЗ повне узгодження паралельного
вживання української та російської мов з практичною
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діяльністю кожного з них, заснованою на способі
поведінки, – й з точки зору “чистої” прагматики як
семантики мови у дії міг би бути охарактеризований як
такий, що в цілому забезпечує розв’язання відповідних
цілей і зумовлених ними завдань.
Якщо скористатися відомим припущенням Л.
Вітгенштейна про існування не однієї “мови взагалі” як
гомогенного утворення, а мовної сфери як гетерогенної
сукупності багатьох “мов”, які обслуговують
різноманітні галузі людської діяльності, перебираючи
на себе у кожному конкретному випадку роль головного
інструменту функціонування систем комунікації та
мовної поведінки різного типу, – можна буде
констатувати, що в українському мовному середовищі
“мова
освіти”
відповідає
як
українському
національному варіантові “мови взагалі”, так і всім (або
майже всім) окремим “мовам”, починаючи з “мови
науки”, “мови політики”, “мови етики”, “мови
культури” і закінчуючи “мовою метро” та “мовою
ринку” [1, с. 61].
Разом з тим, стан, про який ідеться, відкриває
широкий простір для полеміки щодо відповідності
нинішнього українського мовного середовища новим
історичним реаліям, зокрема, таким, як відновлення
України як національної держави та набуття
українською мовою статусу державної.
Державний статус мови належить не безпосередньо
до власне лінгвістичної проблематики, а до її
соціально–політичного та соціально–психологічного
контекстів. Філософія мови як такої та філософія
державної мови – тобто, мови як соціально–політичного
феномену й атрибуту державної політики – це не одне й
те саме. Це – дві взаємопов’язані, проте все–таки різні
філософії. Відтак, “лінгвістичне” мовне середовище і
середовище “політичне” мали б розглядатися під різним
кутом зору.
Те саме стосується явища багатомовності:
“політична” багатомовність – явище іншого порядку,
ніж багатомовність “лінгвістична”. У дискурсі
лінгвістичної прагматики мову можна розглядати не як
повністю самостійне явище, а як один з аспектів певної
людської діяльності. Відтак, вирішальне значення в
оцінці якості, ціннісного потенціалу, функціональності
певної національної мови як “прагматичного” феномену
набувають не лінгвістичні, а зовсім інші параметри та
критерії. Зокрема, й такий, як здатність цієї мови
забезпечувати систему соціальної діяльності її носіїв в
усій повноті, включаючи комунікацію в іно– та
інтернаціональному середовищі.
У глобальному світі з притаманним для нього
поділом на центр (або центри) та периферію такі мови,
як українська, на рівні об’єктивних реалій позбавлені
можливості відкрити для тих, для кого вона є рідною,
канали для реалізації соціальних функцій, які б можна
було вважати універсальними, тобто такими, що діють у
всіх без винятку сферах глобалізованої комунікації.
Чималу
частину
такої
комунікації
етнічним
україномовним українцям доведеться здійснювати не
власною, а іншими мовами: англійською як світовою,
російською як регіональною та однією зі світових,
польською як ще однією регіональною тощо. У
майбутньому, судячи по всьому, ця тенденція не
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втрачатиме
своє
значення,
а,
навпаки,
посилюватиметься.
Дискусійним залишається питання щодо того, якою
мірою нинішній стан мовної ситуації в Україні
спроможний створити середовище, мінімально достатнє
для належного функціонування національної системи
цінностей у її вербальному вираженні.
Мають, гадаємо, рацію автори вступного тексту до
другого видання антології “Націоналізм”, коли
стверджують, що “тим, хто твердить, що своя власна
мова (мова, що не є спільною з іншими націями) не є
обов’язковою ознакою нації і що нація може існувати,
не маючи власної мови, цілком виправдано можна
відповісти так: дійсно, ця ознака не обов’язкова (бо не
існує взагалі обов’язкових, універсальних ознак націй).
Але відповісти на питання, чи може існувати якась
конкретна нація, коли втратить свою власну мову, не
можемо з певністю: може існувати, а може й зникнути.
Зникнути вона може внаслідок того, що не виявиться
якогось іншого об’єктивного чинника, який міг би
відіграти роль втраченої мови; та особливо тому, що
втрата мови може призвести до підважування також
іншого, важливішого чинника – національної
свідомості” [3].
Найбільш правильним за сучасних умов і обставин
було б рішення, у рамках якого ВНЗ мали б формувати
одночасно, паралельно, у зв’язку одне з іншим як
україномовне
середовище,
так
і
середовище
багатомовне. Перше – у рамках сприяння дальшому
просуванню вперед процесу державотворення, тоді як
друге – у ході включення до регіональних та
європейського освітніх просторів та реалізації стратегії
особистого успіху частини студентів, зорієнтованої на
продовження освіти, відкриття власної справи або
працевлаштування за межами України. Стратегія
особистого успіху за сучасних умов і обставин
передбачає
прагматично,
переважно
суто
функціональне, ставлення до вибору мови для
спілкування у різних сферах та ситуаціях (одним з
вагомих стимулів для студентської молоді стає в цьому
контексті
можливість
приєднання
до
загальноєвропейської
системи
так
званої
“транскордонної освіти”). На даному етапі розвитку
української нації та держави поєднання інтересів усіх та
кожного спроможні забезпечити, мабуть, лише вищі
навчальні заклади.
З точки зору цілей і завдань державної мовної
політики тенденція, про яку йдеться, є однозначно
позитивною. Проте саме по собі таке розширення аж
ніяк не можна розглядати як самодостатню цінність.
Розширення сфери функціонування української мови
мало б бути інструментом, засобом підвищення якості
освіти, забезпечення якомога повнішої реалізації її
соціальної функції, зокрема, під кутом зору тих завдань,
які випливають з уже згаданої вище стратегії
особистого успіху.
Відтак, ВНЗ мають змогу здійснювати регулювання
и коригування мовної сфери з максимальним ступенем
адаптації до нових умов і цілей державної мовної
політики. Таке регулювання й коригування передбачає
на даному етапі чотири рівні: законодавчий (який, окрім
усього іншого, потребує не лише ухвалення потрібних
законів належної якості, а й їхньої імплементації),
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адміністративний (здійснюваний шляхом тих чи інших
дозволів та обмежень з боку центральної та місцевої
влади), “академічний” (який простежується в системі
освіти), “стихійний” (тобто той, що випливає з
повсякденної, неусвідомлюваною і неконтрольованої,
поведінки людей).
Саме на “академічному” рівні, тобто в системі ВНЗ,
можливий за обставин, що склалися нині в Україні,
прорив у розв’язанні мовної проблеми.
Для цього, крім усього іншого, потрібне здійснення
низки кроків на кожному з інших рівнів. Зокрема,
часткової лібералізації “мовного” законодавства, яка б
дозволила,
зберігаючи
певний
набір
заходів
протекціоністського характеру для підтримки й захисту
української як державної, створити умови для переходу
до безконфліктної багатомовності.
У вирішенні завдання підтримки української мови
система вищої освіти може і повинна відіграти важливу
роль. ВНЗ мають змогу реально впливати на
підвищення обсягу використання української мови й
забезпечувати таке підвищення та зростання суспільної
престижності через такі цілком конкретні механізми, як:
ЗНО або вступний іспит з української мови, викладання
більшості дисциплін українською мовою тощо.
Нинішній стан мовної ситуації у системі ВНЗ не
можна вважати таким, що повністю відповідає всім
вимогам, проте він, як вважає чимало фахівців із цієї
проблематики, відрізняється в кращий бік від того, що
маємо у національному мовному просторі загалом.
При цьому, щоправда, переформатування мовного
простору на користь української мови містить у собі
одну серйозну небезпеку: для ВНЗ значно більше
значення, ніж для мовної ситуації загалом, має
тенденція до зниження рівня й погіршення якості
освіти, зумовлена в окремих випадках саме
переведенням навчального процесу з ряду дисциплін на
українську мову викладання. Отже, увага до мовної
проблематики має неодмінно поєднуватися з увагою до
проблематики фахової.
Ні в якому разі не можна не враховувати того
очевидного факту, що в той час, як здобути непогану за
національними мірками освіту виключно українською
мовою, в принципі, можливо (хоча й не далеко на за
всіма
спеціальностями),
для
здобуття
освіти,
конкурентної на наднаціональному рівні, української
мови недостатньо. До того ж тенденцію до
інтернаціоналізації освіти, до формування єдиного
європейського освітнього простору можна вважати
такою, що остаточно закріпилася в якості провідної.
Для
здобуття
повноцінної
не
лише
за
національними, а й за європейськими мірками, освіти,
крім української, конче необхідні ще й інші мови,
насамперед, російська та/або англійська. Перша з них –
як регіональна, а також мова, за традицією присутня в
українському мовному просторі. Друга – як одна зі
світових і перша, дійсно, “глобальна” мова,
“вторгнення” якої як у цілу низку інших мов в усьому
світі, так і мовні ситуації різних країн, визнається нині
загальною світовою тенденцією.
За результатами соціологічного дослідження
“Барометр очікувань”, проведеного на замовлення
Банку Австрії відомими європейськими соціологічними
службами (RмPlus, PENTOR, TNC, GFK Group) з метою
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визначення “психологічного індикатора” в країнах
Центральної, Південно–Східної та Східної Європи, –
молоде покоління в цих країнах дивиться у майбутнє з
оптимізмом (для України середній показник віри в
успішне майбутнє для молоді дуже високий – 60, тоді як
решта населення перспектив ані для себе, ані для
держави, навпаки, не бачить – середній показник 46).
Перспективи власного розвитку молодь бачить в
особистих проектах так званого self–made типу,
обираючи переважно між двома можливостями: або
власна справа (за даними компанії Amway, одержаними
в рамках глобального проекту Global Entrepreneurship
Week, підприємницький дух притаманний особливо для
вікової групи від 14–ти до 29–ти років), або
працевлаштування на перше робоче місце у потужній
міжнародній компанії, в тому числі й за межами своєї
країни.
Зрозуміло, що для реалізації такого роду сподівань і
такого типу планів особистого розвитку молодих
українців режим українсько–російсько–англійської
багатомовності підходить значно більшою мірою, ніж
режим
одномовності
або
українсько–російської
двомовності, яка мала місце в Україні протягом
попереднього історичного періоду.
Не слід заплющувати очі й на такий фактор, як певна
периферійність, у чомусь навіть вторинність з огляду як
на кількісні параметри, так і на якість україномовного
інформаційного дискурсу по відношенню до англо– та
російськомовних дискурсів. Це ж саме стосується
наукового (в цілому ряді дисциплін), освітнього,
культурного, спортивного дискурсів.
Уже давно, мабуть, варто віддати собі звіт у тому,
що в українському мовному середовищі вже не перший
рік поширений ще й такий мовний феномен, як
“комп’ютерно–електронна”
квазі–мова
на
базі
англійської термінології відповідного профілю, яка дає
змогу тим, хто її опанував та використовує,
орієнтуватися у віртуальному світі комп’ютерних
систем, Інтернету, електронних розваг, інструкцій до
побутової та іншої техніки закордонного виробництва
тощо. Перетворити цей сегмент мовного простору на
україномовний навряд чи можливо. У цьому, зрештою,
немає особливої потреби. До того ж, будь–яка спроба
українізації віртуального світу означала б крок назад з
точки зору його комунікаційної універсальності та
дієвості.
Немає сенсу робити з російської мови іноземну, щоб
потім здійснювати у ВНЗ її вивчення як іноземної, а не
як “другої”, якою вільно володіє більшість населення
України, як це є нині. Мати змогу читати в оригіналі О.
Пушкіна, але не робити цього під гаслом боротьби
проти “радянської спадщини” або ж читати у
посередньому українському перекладі безглуздо. Це –
нонсенс, зумовлений або політичними уподобаннями,
перенесеними у мовну сферу, або комплексами
провінційності та меншовартості. Мають рацію автори
французького
Інтернет–ресурсу
“Affaires–
strategiques.info”, коли стверджують, що “…враховуючи
історію та географію, Грузія не мала б відмовлятися від
мови Пушкіна” як однієї з мов повсякденного вжитку
[4]. України це твердження стосується такою ж мірою.
Добре володіння російською мовою – не вада і, тим
більше, не загроза національним інтересам, а перевага і
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додатковий ресурс, який потрібно неодмінно
використовувати – у тому числі і для захисту цих
інтересів. Часи функціональної редукції російської мови
на пострадянському просторі, зумовленої політичними
та геополітичними мотивами, відходять у минуле.
Навіть у країнах Балтії, відомих своєю рішучістю у
здійсненні жорсткої по відношенню до неї державної
мовної політики, російська поступово повертається у
багатьох сферах життя. В Естонії крупні комерційні
банки при прийомі на роботу нових співробітників
вимагають від кожного з них обов’язкового володіння
російської мовою. Відмовлятися від українсько–
російської двомовності, намагатися створити умови для
її викорінення нерозумно. Особливо ж нерозумно
робити це заради штучної одномовності, можливість
досягнення якої є ілюзорною. Тим більше, що дійсною
метою зусиль, спрямованих на таке досягнення, є,
зрештою, не забезпечення й збереження одномовності, а
перехід через ситуативний стан формальної української
одномовності до іншої двомовності – українсько–
англійської, яка у певних колах вважається
перспективнішою.
Сформована
внаслідок
відносно
тривалого
історичного
розвитку
українсько–російська
двомовність, наявність якої значною мірою визначає
нині характер та особливості українського мовного
простору, може набувати ознак як активної (обидві
мови використовуються приблизно в однаковому або
хоча б співвідносному в кількісному відношенні обсязі),
так і пасивної (одна мова використовується переважно,
інша – спорадично) форми.
Крім того, існує ще й двомовність, що її можна було
б кваліфікувати як “комунікативну”. Її виявлення
знаходимо у комунікації, у процесі якої кожен з її
учасників користується своєю власною мовою – або
українською, або російською, – не переходячи на мову
співрозмовника. Природна обмеженість мовних засобів,
що використовуються у колоквіальному мовленні,
призводить до того, що, як україномовний, так і
російськомовний суб’єкти при цьому добре або,
принаймні, достатньою мірою розуміють один одного.
Жодних проблем у вільній, повноцінній комунікації у
них не виникає.
Зрештою, в Україні вже багато років спостерігається
ще один, украй цікавий і показовий, феномен, який
наочно розкриває глибину взаємодії української та
російської мов у повсякденному мовленні українців, а
також ступінь їхнього – цих двох мов – спільного
проникнення у свідомість мовців. Одні й ті самі носії
двомовності можуть змінювати мову спілкування один
з одним, здійснюючи комунікацію між собою коли
українською, коли російською мовами, причому, на
підсвідомому рівні, тобто без чітко зрозумілих причин і
мотивів такої зміни у кожному конкретному випадку.
Таку нефіксовану, “плаваючу”, двомовність можна
розглядати як один з факторів, що їх може бути
покладено в основу формування багатомовності нового
типу у системі ВНЗ з наступним поширенням її на
загальнонаціональний рівень. Носіїв нефіксованої
двомовності до речі, варто було б при проведенні
соціологічних
опитувань
та
соціолінгвістичних
досліджень виділяти в окрему групу, чого наразі не
спостерігається.
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Мовна ситуація у системі вищої освіти великою
мірою визначається не лише діяльністю керівництва
ВНЗ та вказівками і рекомендаціями з його боку, а й
повсякденною практикою студентів та викладачів,
тобто – стихійно. Так само, як діяльність тих чи інших
владних структур, різного типу організацій або
компаній не здійснюється виключно у відповідності до
наперед затверджених “планів та діаграм” (М. Е.
Генсон), – мовна поведінка учасників навчального
процесу регулюється не лише правилами внутрішнього
розпорядку того чи іншого ВНЗ, відчуваючи на собі
помітний вплив з боку “стихійного” фактору й, зокрема,
наявних у цьому ВНЗ та в окремих його підрозділах
неформальних груп і угруповань [2, с. 61–62].
Неабияке значення у цьому плані має престиж мови
(мов). Можна погодитися з тим, що “найочевиднішою і,
мабуть,
єдиною
“сталою”
ознакою
престижу
функціонування мови є стан білінгвізму” [5, с. 179].
Маючи цілком достатній з огляду на її статус єдиної
державної ступінь престижу в західних і частково в
центральних областях України, українська втрачає
перевагу над російською в цьому відношенні на сході та
півдні, а також у частині вишів центрального регіону.
Такий стан негативно впливає на процес розширення
сфери функціонування української мови, зокрема, й у
системі вищої освіти, висуваючи задачу підвищення
престижу державної мови в якості одного з найбільш
актуальних гуманітарно–політичних завдань сучасного
моменту. Додаткових складнощів його успішному
розв’язанню шляхом здійснення відповідних заходів,
окреслених державною мовною політикою, надає
зростання престижності інших іноземних мов,
передусім, англійської.
Тут украй важливе значення має поєднання, з одного
боку, вимог ВНЗ, з іншого, мовної поведінки
особистості, визначеної стратегією особистого успіху. У
системі вищої освіти спостерігається суперечність між
двома підходами до освіти, до її цілей і завдань: з
одного боку, об’єктивно продиктованого зовнішнім
середовищем конкурентно–ієрархічного, з іншого,
історично сформованого і національно зумовленого
ціннісно–орієнтованого.
У ВНЗ об’єктивно закладена бінарна опозиція між
інтересами держави (збереження духовності й
національної ідентичності, тобто наголос саме на
українській мові й виключно на ній) та інтересами
особистості (орієнтація на краще працевлаштування без
прив’язки до україномовного простору зі зміщенням
наголосу на багатомовність). ВНЗ у цій опозиції
перебувають, як правило, посередині, опікуючись як
першим, так і другим, не маючи змоги відмовитися від
чогось одного на користь іншого.
Інтереси держави та інтереси особистості у цьому
відношенні можуть співпадати, проте це відбувається
не завжди. З нинішніх обставин, наявних у реальному
житті, для їхнього оптимального поєднання виникає
дедалі
більше
перешкод
суто
об’єктивного,
матеріального, плану, пов’язаних з тим, що українська
держава позбавлена можливості дати випускникам
вітчизняних
ВНЗ
той
рівень
матеріального
забезпечення, який дехто з них здатний отримати в
іншому місці.

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

На зазначену проблему варто подивитися ще й під
іншим кутом зору, згадавши про те, що “виробництво”
молодих людей з вищою освітою з перспективою
їхнього використання виключно всередині країни може
обернутися
перевиробництвом.
За
відсутності
достатнього потенціалу для забезпечення кожного
випускника ВНЗ першим робочим місцем, в умовах
дальшого зубожіння основної маси населення
збільшення кількості дипломованих фахівців відкриває
прямий шлях до нагнітання напруги як у суспільстві
загалом, так і в окремих його сегментах. “Освічена
бідність” – гостро негативне соціальне явище, здатне
спровокувати соціальний вибух, викликати масові
заворушення та акції протесту.
Про подолання цієї суперечності без докорінних
змін на краще у вітчизняній соціально–економічній
сфері, за рахунок виключно важелів з арсеналу системи
виховання й примусу, навряд чи реально мріяти ані у
коротко–, ані у середньостроковій перспективі.
Оскільки ж вона, крім усього іншого, знаходить своє
виявлення і на вербальному рівні, про неї варто, гадаю,
поміркувати
в
категоріях
лінгвістики
та
соціолінгвістики з особливим наголосом на створенні
умов, необхідних для поширення у системі вищої освіти
багатомовності нового типу.
Нині в Україні наявні два різні типи багатомовності.
Багатомовність першого типу – це несистемне
поєднання різних мов та діалектів у сільській
місцевості, де по селах пліч–о–пліч традиційно
проживають представники різних національностей і
етнічних груп (Одеська область, Закарпаття, Буковина
та ін.), переважна більшість з яких до певної міри
володіє мовою або діалектом своїх сусідів по селу.
Багатомовність другого типу – це використання
різних мов представниками освічених верств населення,
тобто тих, хто свідомо вживає для найбільш повного і
повноцінного забезпечення власних комунікативних та
інших потреб як рідну мову, так і інші, якими вони
володіють. У тому числі – російську, англійську тощо.
Йдеться не про відмову від рідної мови заради
вимушеного переходу до іншої мови (або інших мов) як
мови повсякденного спілкування, освіти, професійної
діяльності, а про те, щоб доповнити володіння і
використання рідної – української – мови ще однієї–
двома іншими мовами, здатними забезпечити вищий
рівень комунікації й ширші комунікативні можливості
носіям української. Наочний приклад того, наскільки
такий підхід реальний, прогресивний і бажаний, дає
досвід Канади. У цій країні, де англо–французька
двомовність законодавчо закріплена на федеральному
рівні, свого часу у зв’язку з тим, що українська
“колонія”
набула
досить
значної
кількості,
здійснювалися спроби надання українській статусу
третьої офіційної мови. Ця проблема, втім, втратила
актуальність через те, що вже друге й третє покоління
українських іммігрантів ставало англомовним.
ВНЗ мали б стримувати “першу” багатомовність,
стимулюючи натомість багатомовність “другу” як таку,
яка є перспективною й найбільшою мірою відповідає
тим завданням, які стоять нині перед державою та
громадянами у плані модернізації мовної сфери.
Окрім усього іншого, такий розвиток подій
обумовлений ще й нагальною потребою модернізації як
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української суспільно–політичної моделі, так і моделі
національної державності, про яку дедалі більше й
активніше говорять вітчизняні фахівці з різних
гуманітарних дисциплін. І перша, і друга не лише
передбачають функціональну багатомовність, а й конче
вимагають її якомога більш швидкого впровадження в
життя. Умови для нього створює й з кожним роком усе
чіткіше виявлена наявність в Україні ситуації нового
міжмовного контакту, в рамки якого включено не дві,
як колись, а три – українська, російська, англійська –
мови.
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Transit to multilingualism as a trend of higher education in Ukraine
In the article it is revealed the national higher education system from the
perspective of its ability to implement the optimal transition to multilingualism. It is
noted that the university – a social institution, able to absorb useful innovations and
to modernize optimal in the other mode as other institutions. The status of the
Ukrainian language in education is the state status. The volume of it actual use and
prestige in universities are at a higher level than in other areas. Universities are
ready, agreeing interests of the state, education system and individuals, to involve in
the process of changing the national socio–communicative system in order to adapt it
in proper way to the Ukrainian as a state status language by taking on the role of a
leader.
Keywords: higher education, language situation, language practice
monolingualism, multilingualism, diglossia upgrading.
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Переход к многоязычию как тенденция развития высшего
образования Украины
Отечественная система высшего образования рассматривается с точки
зрения ее способности к реализации оптимального перехода к многоязычию.
Констатируется, что вуз – это социальный институт, способный усваивать
полезные новации и модернизироваться в более оптимальном по сравнению с
другими институтами режиме. Статус украинского языка в системе
образования законодательно закреплен. Объем его фактического использования
и престиж находятся в вузах на более высоком уровне, чем в других сферах.
Вузы готовы к тому, чтобы, согласовав интересы государства,
образовательной системы, личности, включиться в национальный процесс
переформатирования социально–коммуникативной системы с целью ее
реальной адаптации к государственному статусу украинского, взяв на себя
роль одного из лидеров.
Ключевые слова: система высшего образования, языковая ситуация,
языковые практики, одноязычие, многоязычие, диглоссия, модернизация.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
В умовах інформатизації все більшої популярності набуває дистанційна
освіта як особливий процес здобуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини шляхом застосування у навчанні сучасних
інформаційно–комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо–
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти. У
дистанційній освіті акцентується увага на синхронних масових онлайн–курсах і
розподіленому відкритому спільному навчанні. Це передбачає одночасну
колективну участь студентів у заняттях у режимі реального часу. З огляду на
це в дистанційній освіті використовуються три основні типи технологій –
навчання на підставі паперових і аудіоносіїв, телевізійно–супутникова
технологія та Інтернет–навчання, або мережева технологія. Проте під час
дистанційного навчання ці технології можуть використовуватися одночасно й
у різних пропорціях. Завдяки електронній формі дистанційного навчання
забезпечується взаємозв’язок між учасниками навчального процесу не тільки
асинхронно, але й синхронно в часі на підставі використання електронних
транспортних систем доставки навчальних засобів інформаційних об’єктів,
медіа навчальних засобів тощо.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно–комунікаційні технології,
дистанційне навчання, електронна форма дистанційного навчання.

Дистанційне навчання є однією з форм здобування
освіти, яка практично повністю базується на
застосуванні комп’ютерних технологій. Але ці самі
технології використовуються й у традиційних формах
навчання (денному, вечірньому, заочному). Тому в
загальному випадку способи навчання із використанням
інформаційно–комунікаційних технологій називають
комп’ютерним або електронним навчанням (Computer
Based Training, e–Learning) [1].
Причини популярності дистанційної освіти в
сучасному суспільстві пояснюються наступними
фактами: “Сьогодні більше 30 млн. осіб мають
достатній рівень, щоб бути зарахованими до вищих
навчальних закладів, але отримують відмову через
обмежену кількість місць і обмежені фінансові
можливості. До 2017 року кількість потенційних
студентів, яким буде відмовлено у доступі до ВНЗ,
досягне 100 млн. Для того щоб задовольнити такий
вражаючий попит, необхідно вже сьогодні щотижня
відкривати новий великий університет”, – так
коментують ситуацію, яка склалася на ринку освітніх
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послуг К. Кессерлі і М. Сміт, керівники освітніх
програм Фонду Вільяма і Флори Хьюлетт (США) [2].
Вартість вищої освіти з 80–х років минулого
століття збільшилася на 400% [2].
Сучасне виробництво потребує більше освічених
людей, ніж років 10 тому. Досвід університетів
Західних країн свідчить, що університет уже не
прив’язаний до місцевості (новітні університети
відмовилися від географічних назв). Крім того, зникає
поняття циклічності навчання: вступити в деякі вищі
навчальні заклади можна будь–якого дня. Замість
факультету тепер є список курсів, необхідних для
здобуття кваліфікації, університет стає глобальною
організацією, а в центрі безпосереднього освітнього
процесу вже не професор, котрий збирає навколо себе
аудиторію, а студент, якого обслуговують професори
[3].
Отже, під дистанційним навчанням розуміється
індивідуалізований процес набуття знань, умінь,
навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі,
яке функціонує на базі сучасних психолого–
педагогічних
та
інформаційно–комунікаційних
технологій [4].
У Наказі Міністерства освіти і науки України №466
від 25.04.2013 “Про затвердження Положення про
дистанційне
навчання”
завдання
дистанційного
навчання визначено як “…забезпечення громадянам
можливості реалізації конституційного права на
здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення
кваліфікації незалежно від статі, раси, національності,
соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій,
ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я,
місця проживання відповідно до їх здібностей” [4].
Метою дистанційного навчання є надання освітніх
послуг шляхом застосування у навчанні сучасних
інформаційно–комунікаційних технологій за певними
освітніми або освітньо–кваліфікаційними рівнями
відповідно до державних стандартів освіти; за
програмами підготовки громадян до вступу у навчальні
заклади, підготовки іноземців та підвищення
кваліфікації працівників [4].
На відміну від традиційної освіти, у дистанційної
освіти відбулося зміщення акцентів – від моделі
одностороннього контенту (де зворотній зв’язок
студент–викладач не здійснюється) до синхронних
масових онлайн–курсів і розподіленого відкритого
спільного навчання.
Концепція синхронних масових онлайн–курсів
передбачає одночасну колективну участь студентів у
заняттях, що проходять у чітко обумовленому
тимчасовому інтервалі. Лектори читають матеріал у
режимі реального часу, тому всі слухачі повинні бути
присутніми онлайн.
Концепція розподіленого відкритого спільного
навчання позиціонуються як “жіночі курси”, бо
ґрунтуються на вивченні внеску жінок у культуру,
науку, технології. Дистанційне навчання можна
проводити на основі вже наявних або власних курсів,
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створених, наприклад, на платформі mooc.org від
Google [5].
Навчальний процес за дистанційною формою
навчання здійснюється у таких формах: самостійна
робота; навчальні заняття; практична підготовка (у
ВНЗ); професійно–практична підготовка (у ПТНЗ);
контрольні заходи. Основною формою організації
навчального процесу за дистанційною формою є
самостійна робота [4].
Виділяють три типи технологій, які застосовуються
при дистанційній освіті. Перша технологія – навчання
на основі паперових і аудіоносіїв (навчально–методичні
посібники, касети, підручники). Зі студентом працює
викладач, який перевіряє виконання завдань, які
надсилаються поштою, і готовий відповісти на питання
студентів по телефону, або ж провести консультацію у
спеціальних навчальних центрах.
Друга технологія – телевізійно–супутникова. Вона
дуже дорога і поки що мало використовується.
Нарешті, іде Інтернет–навчання, або мережева
технологія. Найчастіше у процесі дистанційного
навчання використовується усі згадані вище технології
у різних пропорціях [6].
Своєю чергою C. Семеріков виділяє елементи
системи електронного навчання, що, на його думку, є
спільними з дистанційним [7, с. 91–92]:
– змістові об’єкти: навчальний матеріал поділений
на модулі, що містять об’єкти різної природи – текст,
графіку, зображення, аудіо, анімацію, відео тощо. Як
правило, вони зберігаються в базі даних і доступні в
залежності від потреб суб’єктів навчання. Результатом є
індивідуалізація навчання – студенти отримують лише
те, що їм потрібно, засвоюючи знання у бажаному
темпі;
– спільноти: студенти можуть створювати Інтернет–
обміну
спільноти
для
взаємодопомоги
та
повідомленнями;
– експертна онлайн–допомога: викладачі або
експерти (інструктори з курсу) доступні в мережі для
проведення консультацій, відповіді на питання,
організації обговорення;
– можливості для співпраці: за допомогою
відповідного
програмного
забезпечення
можна
організувати онлайн–конференції, спільну роботу над
проектом студентів, географічно віддалених один від
одного;
– мультимедіа: сучасні аудіо– та відеотехнології
подання навчальних матеріалів з метою стимулювання
прагнення студентів до набуття знань та підвищення
ефективності навчання.
В основі розвитку дистанційного навчання лежить
принцип розподілу навчального закладу і слухача за
двома напрямками:
– асинхронне навчання: віддалений “слухач”,
оснащений
пакетом
інформаційних
засобів,
нагромаджує знання, навички, уміння, а навчальний
заклад періодично контролює кількість і якість
засвоєння знань;
– синхронне навчання – це дистанційне навчання у
сучасному розумінні: віддалений “клас”, група (рідше –
окремий учень) перебувають у синхронній взаємодії з
тьютором (методистом, викладачем або консультантом–
наставником, що здійснює методичну й організаційну
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допомогу слухачам у рамках конкретної програми
дистанційного навчання), віддаленою інформаційною
базою, пристроєм, що тестує та ін. [8].
Отже, синхронним називають режим навчання, за
якого учасники навчального процесу (студент–
викладач, студент–студент) працюють одночасно.
Прикладом синхронного режиму інформаційної
взаємодії є телефонна розмова. При синхронному
навчанні учасники одночасно перебувають на лінії
зв’язку, тому такий режим взаємодії часто називають
режимом
on–line.
Найпоширенішим
способом
проведення навчання у синхронному режимі є
відеоконференція [9].
Асинхронним є режим навчання, при якому робота
викладача й студента може відбуватися в різний час.
Студент працює з навчальними матеріалами й
проходить тестування рівня знань у будь–який зручний
для нього час, а викладач може аналізувати результати
роботи студента в інший час. Оскільки при цьому
учасники навчального процесу не перебувають у
прямому комунікаційному зв’язку, такий режим
називають off–line.
Асинхронний режим широко використовують при
проведенні дистанційного навчання. Такий вид
навчання часто вибирають люди, вже зайняті в якійсь
сфері діяльності (напр., робота на виробництві, служба
в армії). Вони мають можливість навчатися тільки тоді,
коли випадає вільний час. До того ж, застосування
асинхронного режиму розв’язує проблему взаємодії з
викладачем студентів, які перебувають у різних
географічних точках зі значним часовим зсувом.
При асинхронному навчанні викладач аналізує й
оцінює роботу студента за мірою опанування ним
навчального матеріалу.
Відповідно до результатів такого контролю
проводиться
корегування
навчально–пізнавальної
діяльності студента. При використанні такої технології
студент сприймає навчання так, наче викладач працює з
ним індивідуально [10, с. 12–13].
Електронна форма дистанційного навчання (e–
learning) передбачає здійснення взаємозв’язку між
учасниками навчального процесу як асинхронно, так і
синхронно в часі і спирається на використання
електронних транспортних систем доставки навчальних
та інших засобів інформаційних об’єктів, медіа
навчальних засобів та інформаційно–комунікаційних
технологій [11].
Термін E–learning 2.0 був запропонований
канадським дослідником Стефаном Доунсом (Stephen
Downes), як похідний для всієї сукупності тенденцій в
електронному навчанні, що виникли у комбінації із
засобами Web 2.0.
Дуже важливо помітити, що E–learning 1.0, E–
learning 1.3, та E–learning 2.0 існують одночасно та
представляють еволюцію методів, що використовують
веб для підтримки навчання та збільшення
продуктивності людини.
Коннективізм (запропонований Дж. Сіменсом)
ґрунтується на теоріях мережі, хаосу, складно
організованих та самоорганізованих систем. Ця теорія
розглядає навчання як процес створення мережі.
Принципи коннективізму: навчання – це процес
формування мережі спеціалізованих вузлів та джерел
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інформації; знання знаходиться в мережі; знання
можуть існувати поза людини. Технології допомагають,
сприяють нам у навчанні; здатність дізнаватися нове
значить більше накопичених знань. Здатність
розширюватися важливіше накопиченого; навчання і
пізнання відбуваються постійно – це завжди процес і
ніколи стан; ключовий навичка сьогодні – здатність
бачити зв’язки і бачити смисли між областями знань,
концепціями та ідеями; своєчасність – необхідна риса
сучасного навчання; навчання є прийняттям рішень.
Крізь призму мінливої реальності нам постійно
доводиться робити вибір того, чого вчитися.
За визначенням Дж. Берзіна, швидке електронне
навчання (rapid e– Learning) – це формат навчання, в
основі якого лежать Web–технології. На створення
курсу rapid e–Learning необхідно кілька тижнів, а його
автором може стати не тільки досвідчений фахівець в
галузі E–Learning, а практично будь–який співробітник,
експерт у своїй галузі.
Є декілька ключових елементів для швидкого
електронного навчання:
– Курси можуть бути розроблені протягом 21 дня,
або менше.
– Не потрібно спеціальних знань і навичок для
створення курсу.
– Можна використовувати експерта як автора
безпосередньо.
– Низький рівень інвестицій для його створення.
– Короткий термін використання.
– Курси короткі за терміном навчання [3].
М. Розенберг (Marc Rosenberg) дав таке тлумачення
терміну e–Learning: e–Learning – використання
Інтернет–технологій для надання широкого спектра
рішень, що забезпечують підвищення знань та
продуктивності праці; e–Learning базується на трьох
основних принципах: робота здійснюється по мережі;
доставка навчального контенту кінцевому користувачу
комп’ютера
з
здійснюється
за
допомогою
використанням стандартних Інтернет–технологій [12].
Е. Роззетт (Allison Rossett) визначає e–Learning так:
Web–навчання (WBT) або електронне навчання, або
онлайн навчання – це є підготовка кадрів, що
знаходиться на сервері або на комп’ютері, який
підключений до мережі Інтернет (World Wide Web) [13].
Фахівці ЮНЕСКО вважають, що e–Learning – це
навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа [14].
Існує велика кількість тлумачень, які акцентують
увагу на інших аспектах e–Learning. Наведемо декілька
із них:
– e–Learning – широкий набір додатків і процесів,
що
забезпечують:
навчання,
побудоване
на
використанні web–технологій; навчання, побудоване з
використанням персонального комп’ютера, віртуальних
класних кімнат; і засоби організації взаємодію
користувачів по мережі. e–Learning включає в себе
доставку навчального контенту через Інтернет, аудіо– і
відеозапис, супутникове мовлення, інтерактивне
телебачення і CD–ROM [15];
–
e–Learning
–
навчання,
побудоване
з
використанням інформаційних і телекомунікаційних
технологій. Охоплює весь спектр дій, починаючи від
підтримки процесу навчання, до доставки навчального
контенту слухачам [15].
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За В. Биковим, електронне дистанційне навчання –
це різновид дистанційного навчання, за яким учасники і
організатори
навчального
процесу
здійснюють
переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно,
так і синхронно у часі, переважно і принципово
використовуючи електронні транспортні системи
доставки засобів навчання та інших інформаційних
об’єктів, комп’ютерні мережі Інтернет/Інтранет, медіа
навчальні засоби та інформаційно–комунікаційні
технології [16].
На думку С. Семерікова [7, с. 109–110], електронне
навчання є інноваційною технологією, спрямованою на
професіоналізацію та підвищення мобільності тих, хто
навчається, і на сучасному етапі розвитку ІКТ воно
може
розглядатися
як
технологічна
основа
фундаменталізації вищої освіти.
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Distance learning as an innovative technology
In terms of information become increasingly popular distance education as a
special process of acquiring knowledge, skills and methods of human cognitive
activity by applying the learning of modern information and communication
technologies for specific educational or educational qualification levels in
accordance with state educational standards. In distance education focuses on the
synchronous massive online courses and distribution of open collaborative learning.
This involves the simultaneous collective participation of students in the classroom in
real time. With this in mind, in distance education are three main types of technology
– training on the basis of paper and audio media, TV–satellite technology and e–
learning, or network technology. However, when these distance learning techniques
can be used simultaneously in different proportions. Thanks to the electronic form of
distance learning provided by the relationship between the participants in the
learning process, not only asynchronous, synchronous and time through the use of
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electronic transport delivery systems, training tools of information objects, media
training tools and the like.
Keywords: informatization, information and communication technology,
distance learning, electronic form of distance learning.

Опанасюк Ю. И., кандидат экономических наук, докторант,
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
(Украина, Киев), gileya.org.ua@gmail.com
Дистанционное обучение как инновационная технология
В условиях информатизации все большую популярность приобретает
дистанционное образование как особый процесс получения знаний, умений,
навыков и способов познавательной деятельности человека путем применения
в обучении современных информационно–коммуникационных технологий по
определенным образовательным или образовательно–квалификационным
уровням в соответствии с государственными стандартами образования. В
дистанционном образовании акцентируется внимание на синхронных массовых
онлайн–курсах и распределенном открытом совместном обучении. Это
предполагает одновременное коллективное участие студентов в занятиях в
режиме реального времени. Учитывая это, в дистанционном образовании
используются три основных типа технологий – обучение на основании
бумажных и аудионосителей, телевизионно–спутниковая технология и
Интернет–обучение, или сетевая технология. Однако при дистанционном
обучении эти технологии могут использоваться одновременно и в разных
пропорциях. Благодаря электронной форме дистанционного обучения
обеспечивается взаимосвязь между участниками учебного процесса не только
асинхронно, но и синхронно во времени на основе использования электронных
транспортных систем доставки учебных средств информационных объектов,
медиа учебных средств и тому подобное.
Ключевые слова: информатизация, информационно–коммуникационные
технологии, дистанционное обучение, электронная форма дистанционного
обучения.
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ОСВІТА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Аналізується процес становлення особистості в контексті сучасних
цивілізаційних тенденцій. Підкреслюється визначальна роль освіти для
формування світогляду людини. Розглядаються теорії навчання та виховання,
їх вплив на розвиток особистості та її світогляду.
Ключові слова: особистість, світогляд, науковий світогляд, освіта,
навчання, виховання, наука, погляди, переконання, почуття.

Підготовка фахівця в сьогоднішніх умовах процес
складний та не однозначний. Перш за все, це пов’язано
з тим, що суспільство в період глобалізації розвивається
за умов впливу на нього інноваційних технологій. В цих
умовах освіта повинна виконати стратегічне завдання, з
одного боку
допомогти створити інноваційне
середовище на основі новітніх наукових досліджень, а з
іншого, підготувати спеціаліста, який мислив би і діяв
інноваційно. Такі тенденції змушують освітян
задуматися над тим яким має бути сучасна особистість.
Зрозуміло, що вона має бути наділена комунікативними
здібностями, мати блискучі знання, виважено приймати
рішення, критично мислити. Завданням вищої освіти
стає формування цілісного світогляду, певної життєвої
позиції випускника ВНЗ, який вже володіє високими
професійними знаннями та навичками відповідно до
вимог суспільства. Стає зрозуміло, що суспільство
“чекає” від вишів формування нового типу особистості,
яка б мислила і діяла інноваційно.
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Деякі аспекти теорій навчання та виховання
займають провідне місце в творах і дослідженнях
відомих філософів – від античності до постмодернізму.
Ідеї філософського осмислення освітніх проблем,
питання становлення особистості мають значну
історичну ретроспективу пов’язану з іменами Ф.
Вольтера, Д. Локка, Ж-Ж Руссо, Я. Коменським, Й.
Песталоцці, І. Канта, Дж Дьюї та інших. В свою чергу, у
сучасній вітчизняній літературі про роль освітньовиховного процесу пишуть В. Андрущенко, М.
Култаєва, Г. Волинка, С. Клепко, І. Предборська та
інші. Ідеям формування особистості та її світогляду
присвячені роботи М. Фіцули, Примуша, Т. Турчиної,
Мороза та інших.
Мета даної роботи з’ясувати вплив навчальновиховного процесу на формування особистості та її
світогляду. Визначити роль та місце наукового
світогляду для людини в епоху глобалізації.
Говорячи про особистість слід пам’ятати, що в цей
світ людина приходить, як індивід і лише у системі
суспільних
відносин завдяки цілеспрямованому
навчанню та вихованню вона формується як особистість
[5, с. 44]. Незаперечним є той факт, що вищий
навчальний заклад відіграє в цьому не аби яку роль.
Так, у підручнику М.М. Фіцули “Педагогіка”
зустрічаємо наступне визначення: “Особистість –
людина соціальний індивід, що поєднує в собі риси
загальнолюдського,
суспільно
значущого
та
індивідуально-неповторного” [5, с. 44]. Щодо поняття
формування особистості, то у тому ж підручнику
можемо прочитати наступне: “Формування особистості
– становлення людини як соціальної істоти внаслідок
впливу середовища і виховання на внутрішні сили
розвитку” [5, с. 45].
Процес формування особистості залежить від
багатьох чинників, зокрема, від спадковості, виховання
людини, середовища в якому вона знаходиться, ну й
звичайно її розвиток відбувається в процесі діяльності
яку вона виконує. Розрізняють три види розвитку і
формування особистості (Рис 1) [5, с. 45].
Формування особистості

стихійне

цілеспрямоване

Самоформування

Рис. 1. Види формування особистості

Заклади освіти виступають своєрідним соціальним
інститутом, які за допомогою теорій навчання та
виховання здійснюють цілеспрямоване формування
особистості. Не слід забувати й про те, що на процес
формування впливають розвиток інтересів та потреб
особистості.
Сучасні науковці намагаються дати відповідь на
запитання: яким стане людство у майбутньому під
впливом
високих
технологій?
Вчені-гуманітарії
схиляються до думки, що розквіт технологій, революція
науково-технологічного прогресу, призведуть до краху
гуманітарної
культури.
“Штучний
інтелект”
перевершить
могутність
людського
розуму,
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фундаментальна наука перетворюється на руйнівну
силу і змусить людей шукати засоби для удосконалення
свого генотипу.
Студентам вищих навчальних закладів, зокрема,
природничих,
фізико-математичних
напрямів
підготовки необхідно мати уявлення про наукову
картину світу. Вони повинні чітко розуміти зв’язок
сучасної науки з виробництвом, оскільки сьогодні наука
виробляє один з найважливіших для суспільства
ресурсів – інформацію.
Зрозуміло, що науку творять люди, тому нагальною
стає необхідність переосмислити ідеї формування
світогляду особистості, а особливо наукового
світогляду. З цього приводу Турчина Т.В. у своїй статті
“Формування наукового світогляду студентів вищих
навчальних закладів” пише: “дана проблема повинна
вирішуватися у напрямку створення відповідних умов,
що сприяють повноті осмислення особистістю свого
буття у світі. Оскільки, чим ясніше і ширше в світогляді
індивіда представлений навколишній світ, тим
адекватніше його знання про світ, тим чіткіше
усвідомлення суб'єктом свого місця в житті, тим
ефективніша його взаємодія зі світом, тим глибше і
багатше саме “Я” особистості за своїм змістом” [3].
Питання та проблеми формування наукового
світогляду чи не найбільш гостро стоять у процесі
навчання студентів природничих, фізико-математичних
спеціальностей, оскільки саме вони ті науковці, що
вершитимуть
“високі”
технології.
“Чи
не
найголовнішим чинником актуалізації означеної
проблеми слід вважати назрівання внутрішніх
кардинальних змін у самому змісті сучасних
світоглядних
парадигм,
спричинених
новими
досягненнями природничих наук, появою нових
наукових напрямків, що приєднались до сучасного
наукового дискурсу та суттєво вплинули на характер
наукової картини світу. Нова картина світу, що
ґрунтується на досягненнях квантової механіки,
сьогодні набуває більш широкого інтегративного
статусу завдяки бурхливому розвитку генетики,
молекулярної біології, біофізики, біокібернетики.
Постало питання про створення єдиної цілісної нової
картини світу – сучасної загальнонаукової картини
світу, фундаментальні науково-природничі поняття якої
разом із філософськими категоріями становили б ядро
методологічного знання людства” [3].
Та перед тим як почати розбиратися з шляхами
розв’язання цієї проблеми з’ясуємо, що ж все таки слід
розуміти під поняттям наукового світогляду та
процесом його формування.
Науковий світогляд є один із типів світогляду.
Світогляд – сукупність поглядів, переконань,
принципів, що визначають бачення світу і місце
особистості в ньому.
Так у підручнику І. Мороза “Загальна методика
навчання біології” подано таке означення: “Науковий
світогляд — це цілісна система уявлень, поглядів,
переконань і почуттів людини, через яку вона сприймає,
осмислює й оцінює навколишню дійсність і саму себе.
У світогляд входять також ідеали, життєва й науковотеоретична орієнтація, система цінностей, які
зумовлюють напрями діяльності та способи розуміння
світу”.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Щодо формування наукового світогляду, автор
наголошує, що це –“складний процес розумового
виховання, який відбувається впродовж усього життя
людини
При
цьому
становлення
світогляду
визначається,
насамперед,
змістом
навчальних
дисциплін” [2].
В свою чергу Фіцула М.М. водить поняття
наукового світогляду так: “Науковий світогляд – цілісна
система
наукових,
філософських,
політичних,
моральних, правових, естетичних понять, поглядів,
переконань і почуттів, які визначають ставлення
людини до навколишньої дійсності й до себе” [5, с.
245].
Основою наукового світогляду виступають погляди
та переконання, що ґрунтується на базі знань про
природу та суспільство. (Рис 2 )
Науковий світогляд

Погляди

Переконання

Почуття

Рис. 2 Науковий світогляд

У підручнику “Педагогіка” наведено такі означення
вище згадуваних понять: “Погляди – прийняті людиною
як достовірні ідеї, знання, теоретичні концепції,
передбачення, що пояснюють явища природи і
суспільства, є орієнтирами в поведінці, діяльності,
стосунках” [5, с. 245].
В свою чергу на основі поглядів формуються
переконання людини.
“Переконання – психічний стан особистості, який
характеризується стійкими поглядами, впевненістю у
правильності власних думок, поглядів; сукупність
знань, ідей, концепцій, теорій, гіпотез, в які людина
вірить як в істину” [5, с. 245].
Невід'ємною складовою переконань особистості є її
почуття.
Для того щоб бути в чомусь переконаному і вміти
переконати інших, перш за все про це треба знати.
Отже, процес формування світогляду починається з
засвоєння знань, а самі ці знання становлять основу –
фундамент світогляду. Враховуючи це слід розуміти,
що процес навчання повинен в повній мірі розкрити
взаємообумовленість науки про природу, суспільство і
людину.
Кожна окрема дисципліна із навчального плану
підготовки студентів, тієї чи іншої спеціальності,
робить свій внесок у формування наукового світогляду
студента, так як кожна наука вивчає закономірності,
принципи, механізми функціонування певної галузі.
Дисципліни циклу математичної, природничо-наукової
підготовки молоді сприяють формуванню базових
уявлень про різноманітність математичних об’єктів,
розуміння значення єдності математики як науки, її
місця в сучасному світі і системі наук; системи понять
про явища і процеси, закономірності у природі.
Розкривають природничо-наукову картину світу [1].
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Цикл гуманітарної та соціально-економічної
підготовки студентів сприяє
розвитку загальної
культури й соціалізації особистості, схильності до
етичних цінностей; формує знання вітчизняної історії,
економіки й права, розуміння причинно-наслідкових
зв’язків
розвитку
суспільства
й
уміння
їх
використовувати в професійній й соціальній діяльності;
здатність розуміти та сприймати етичні норми
поведінки відносно інших людей і відносно природи
[1].
Отримані знання дають можливість молодій
освіченій людині змогу аналізувати явища духовного
життя, орієнтуватися у багатому світі духовної
культури людства, у різноманітності релігійних вчень.
Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і
цінностей, сприяти зміцненню моральних засад
суспільства. Вносити посильний внесок в гармонізацію
людських міжнаціональних відносин [1].
Все це сприяє формуванню цілісного наукового
світогляду.
Перетворення знань на світоглядні установки і
переконання формується в процесі діяльності індивіда.
Тому за час набуття індивідом освіти, необхідно
створити йому усі необхідні умови, за яких він міг би
отримати якісну освіту, реалізувати власні прагнення,
мати особисту життєву позицію. Вмів би вільно
висловлювати свою думку. [5, с. 248].
В
умовах
сьогодення
процес
формування
світоглядної
культури
студентів
безпосередньо
пов'язаний з філософією, а саме з філософським
осмисленням
загальнонаукової
картини
світу,
інноваційними досягненнями фундаментальної науки,
що обумовлено розвитком технологій.
Питання формування нового типу особистості її
світогляд, зокрема і наукового ґрунтується на основі
знань здобутих нею у процесі навчання, комплексу
виховних заходів, ну і звісно шляхом самовиховання
(саморозвитку). Виховна робота займає належне місце в
системі підготовки фахівця у вищому навчальному
закладі і проводиться відповідно до Плану виховної
роботи ВНЗ та спрямована на реалізацію Національної
доктрини розвитку освіти, законів України "Про
освіту", "Про вищу освіту", "Про фізичну культуру і
спорт, Концепції виховання дітей та молоді у
національній системі освіти, інших державних актів у
галузі освіти, виховання і охорони здоров'я
підростаючого покоління.
Для прикладу розглянемо основні форми та напрями
виховної роботи у Фізико-математичному інституті
НПУ імені М.П. Драгоманова.
В умовах реалізації особистісно-орієнтованого
підходу
до
організації
навчального
процесу
використовувались наступні форми виховної роботи:
вихована робота зі студентами під час проведення
всіх форм навчальних занять;
виконання обов’язків наставників студентської
академічної групи;
виховна робота в студентському гуртожитку;
індивідуальна виховна робота зі студентами, які
потребують особливої уваги і підтримки;
індивідуальна робота з батьками.
Виховання, в процесі проведення всіх форм
навчальних занять, здійснюється відповідно до
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поставлених виховних завдань кожного окремого
заняття і спрямоване на свідоме і глибоке засвоєння
знань з різних дисциплін фізико-математичного циклу,
забезпечення професійної компетентності в майбутній
педагогічній діяльності.
Діяльність викладачів, які виконують функції
наставників студентських академічних груп 1-3 курсів,
полягає у наданні допомоги окремим студентам, у
формуванні
дружного
здорового
студентського
колективу, здатного самостійно вирішувати питання
навчання і виховання у кожного студента почуття
відповідальності перед своїми рідними, товаришами,
викладачами за свою успішність і поведінку в
гуртожитку, в стінах університету і поза його межами.
Викладачами проводиться систематична виховна
робота зі студентами, які потребують особливої уваги і
підтримки, зокрема мають низький рівень успішності та
систематичні пропуски занять.
Виховна робота у Фізико-математичному інституті
визначена такими напрямками:
національно-патріотичне виховання,
мистецьке виховання,
соціально-виховна робота,
робота органів студентського самоврядування,
організаційно-методичне забезпечення виховного
процесу.
Система виховних заходів у навчальному закладі дає
можливість молодій людині на шляху становлення
розкрити її творчі здібності, пізнати культурноісторичних традицій власного народу, збагатитися
духовно.
Дана
система
покликана
виплекати
загальнолюдські цінності у кожної окремої людини і
суспільства загалом.
Слід пам’ятати, що виховання – це одна з форм
соціалізації індивіда. Ідеалом виховання є всебічно
розвинена, освічена, соціально активна людина,
ініціативна, наділена громадянською відповідальністю,
здоровими фізичними і духовними якостями. Процес
виховання молоді передбачає створення таких умов в
яких би вони почували себе комфортно, були в гармонії
з собою та іншими. Навчилися контролювати емоції та
запобігати конфліктам, що досить часто спостерігається
серед сучасних студентів. Виховання має носити
гуманістичний характер.
Стратегічно важливим є й питання гуманізації в
освіті. На сьогодні це поняття немов, червоною
стрічкою переплітає процеси навчання та виховання
особистості, а отже і безпосередньо впливає на процес
формування сучасної особистості та її світогляду. З
одного боку гуманістичні цінності складають основу
виховного процесу, з іншого гуманізм, як противага
технократії насичує навчальні дисципліни.
Досить влучно зазначає Турчина Т.В. у своїй статті
“Формування наукового світогляду студентів вищих
навчальних закладів”: “Гуманізм у всіх своїх
феноменологічних проявах можна віднести до
найголовніших “базисних цінностей”, які “програмують
діяльність
людей”.
Але
це
соціокультурне
програмування відбувається у складній і суперечливій
боротьбі з негативними проявами соціально-біологічної
людської сутності у жорстких умовах економічних,
суспільно-політичних і духовних детермінант. Тому не
випадково поняття гуманізму сьогодні тлумачиться як
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антитеза технократичному раціоналізму, а проблема
людини в контексті сучасних глобалізаційних процесів і
пов’язаних з ними цивілізаційних трансформацій постає
як проблема формування нового типу особистості” [3].
Схематично зобразимо зв'язок понять: особистість,
світогляд науковий світогляд, навчання, виховання,
гуманізм (Рис. 3). Процес формування особистості
неперервно пов'язаний з процесом формування
світогляду, що здійснюється засобами навчання та
виховання та базується на гуманістичних засадах.
Формування нового типу особистості

навчання

иховання
Формування світогляду, зокрема,
наукового світогляду

гуманізм

Рис. 3 Формування нового типу особистості

Повернемося до питання навчання, як ми вже
з’ясували вище, для того щоб бути в чомусь
переконаному, необхідно це знати. Не виникає сумнівів,
на формування особистості 21 століття та її світогляду
впливають дисципліни усіх циклів підготовки, а саме:
професійно-орієнтованої гуманітарної та соціальноекономічної підготовки і професійної та практичної
підготовки. Досліджуючи навчальні плани різних
спеціальностей ми дійшли висновку, що дисципліни
представлені в цих планах не в повній мірі
забезпечують виконання усіх необхідних компетенцій,
зокрема ми не побачили у планах дисциплін, як
покликані
сформувати
соціально
особистісні
компетенції. Слід сказати, що саме вони є провідними
при формуванні наукового світогляду. Постає
запитання: то які ж дисципліни обов’язково мають
з’явитися в навчальному плані підготовки студентів
фізико-математичних природничих спеціальностей, для
цілісного формування нового типу особистості та її
світогляду? Питання зрозуміло не з простих, можливо,
навіть на чиюсь думку риторичне. Та все ж, спробуємо
побудувати модель такої навчальної дисципліни.

Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Novitska T. V., teacher of department of methodology and methodology of
studies of фізико-математичних disciplines of higher school, National
pedagogical university the name of М. П. Drahomanov (Ukraine, Kyiv),
gileya.org.ua@gmail.com
Education as a means of personality formation in the context of the
modern civilization trends

Світогляд

Аналітичний
апарат

Наукова
картина світу
Навчальна
дисципліна

Зв'язок із
природознавством

Формування
компетенцій

Рис. 4. Модель навчальної дисципліни

Проаналізуємо запропоновану модель. Як бачимо з
Рис. 4 навчальна дисципліна має сприяти становлення
особистості та її світогляду, формувати компетенцій,
зокрема соціально особистісні. Має розширювати
уявлення студентів про наукову картину світу. Оскільки
мова йде про гуманітарну дисципліну (саме вони в
більшій мірі забезпечать формування вищезгаданих
компетенцій), тому вона має відображати її зв’язок з
комплексом
природничих,
фізико-математичних
дисциплін. Звісно, ця дисципліна має слугувати
аналітичним апаратом для студентів, щоб набуті ними
знання розширювали межі їх свідомості. Така
дисципліна повинна слугувати лакмусом, нагадуванням
про те, що наука не вершиться сама по собі,
експеримент не відбувається без дій людини, і саме
вона має нести відповідальність за їх результат.
Отже, підсумовуючи вище зазначене можемо
зробити висновок, що освіта виступає одним з
найважливіших засіб формування особистості та її
світогляду. А для студентів, що навчається за фізикоматематичним, природничими спеціальностями є
незамінним джерелом інформації, для становлення їх
наукового світогляду.
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МАРКЕРИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРИВАТНОЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
Аналізується концепція приватного вищого навчального закладу Німеччини
і його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних
реаліях. На основі філософського розуміння сутності освіти як
студентоцентричної квінтесенції у сучасному суспільстві, її феноменологічної
ваги, автор намагається сформулювати базові засади особистісного підходу
діяльності німецької вищої приватної школи. Аналіз існуючих надбань та
проективних результатів освітньої інституції суспільного блага – вищого
навчального закладу приватної форми, визначають розробку світоглядно–
ціннісних та загально–теоретичних аспектів навчальної та соціальної роботи
в контексті глобалізованого світу. Засади наукового аналізу і синтезу при
використанні структурно–функціонального та статистичного методів, а
також методу порівняльного аналізу дозволили автору дослідити успішні і
ефективні впровадження приватної школи в Німеччині, які варто взяти на
озброєння і в України.
Ключові слова: приватна освіта, вищий навчальний заклад, якість освіти,
освітня діяльність, освітня послуга.

Рушіями глобалізаційних процесів є ринкові
механізми, які водночас прискорюють наукові, технічні
таприродознавчі розвідки. Ця діалектична взаємодія
впливає також на розвиток вищої освіти: порушуються
новіпитання, а старі відповіді повинні знову братися під
сумнів.Актуальним у цьому плані виявляється
співставлення
приватних
і
державних
вищих
навчальних закладів, атакож вивчення умов, що
сприяють розвитку еліти суспільства.
Формування сучасної студентоцентричної філософії
освіти в європейських країнах, зокрема в Німеччині,
відбувається протягом останніх 15 років, з введенням
Болонської системи. До завдань успішного освітнього
менеджменту
належить
робота
з
колишніми
студентами, а також організація практики і
працевлаштування, які з успіхом проходять приватні
вищі навчальні заклади. Ці зусилля сприяють загальній
ідентифікації студентів із навчальним закладом. Крім
того, збільшення квоти для іноземних студентів,
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сприяння обміну викладачів та студентів з іноземними
навчальними закладами, а також більша пропозиція
англомовних заходів ймовірно зможуть відповідати
майбутнім вимогам.
Аналіз філософсько–педагогічної джерельної бази
свідчить, що проблемурозвитку освіти у Німеччині
досліджували як німецькі, так і українські та російські
вчені. Серед них доцільно назвати роботи Н. Абашкіної,
С.Амеліної, Л. Барановської, М. Бауманса, У. Кленнера,
О. Кратт, О.Огієнко, Д. Торопова, К. Хюфнера,
О.Яковенкота ін. Серед науковців, які займаються
проблематикою децентралізації управління освітою, яка
є основним підґрунтям діяльності приватної вищої
школи, можна виділити М. Яцейко, С. Джаміль. Однак,
не дивлячись на значні напрацювання філософсько–
педагогічних
аспектів
розвитку вищої
освіти
недержавної форми власності в Німеччині, накопичений
вченими, існує потреба у додатковому висвітленні у
наукові літературі даних питань.
Метою наукової праці є: дослідження стану
приватної вищої школи в Німеччині, її соціальної місії у
суспільстві та внеску у формування навчальної та
професійної орієнтації на студента.
Суспільний сектор і приватні установи співіснують і
взаємодіють один з одним, тим самим гарантуючи вибір
освітніх програм, що дає ґрунт розвитку і
запровадження інновацій у сфері освіти. Церква і інші
суспільні
групи
інтересів
беруть
участь
у
формуваннісуспільноорієнтованої
держави.
Право
створювати приватні школи як центри навчальної і
наукової освіти, які в Німеччині традиційно
користуються високою репутацією передбачене
конституцією (ст. 7, § 4; ст. 5, § 3), і ухвалами
конституцій земель. Забезпечуючи конструктивну
роботу ПВНЗ у конституції оговорюється: “Приватні
школи можуть замінювати громадські, не поступаючись
ним ні в яких позиціях (і майнових), тільки з дозволу
держави і відповідати законам земель. У дозволі
повинно бути відмовлено, якщо складові економічного і
правового станунавчального закладу недостатньо
забезпечено”[1,с.137]. Член президії “Німецького
товариства об’єднаних націй” К. Хюфнер зазначає, що
“приватними
ВНЗ
керують
як
комерційними
підприємствами, отримуючи можливість максимально
гнучкої адаптації до потреб оточуючого середовища,
яке змінюється”. Проте, на його думку, вища школа –це
не тільки ефективний сегмент німецької економіки з
складовою біля 1,9 млрд. € на рік, але і система
капіталовкладень у майбутнє. Таким чином, на
найвищому державному рівні закріплені принципи
освітнього плюралізму, соціальної відповідальності і
соціального співробітництва всіх учасників освітнього
процесу[5].
Для системи вищої освіти Німеччини характерна
взаємодія федерального уряду і керівництва земель,що
визначено законом про вищу освіту від 1975 р.
Особливості діяльності як державних, так і приватних
вищих навчальних закладів визначаються земельними
актами.Створення і державне визнання приватної вищої
школи здійснюється на підставі §70 Федерального
закону про Вищу школу (HRG), а регулюється
безпосередньо
самими
федеральними
землями.
Наприклад, у Берліні, яка є столицею недержавної
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вищої освіти,діє Берлінський закон про Вищі школи, що
вважається найліберальнішим в Німеччині[4,s.42].
Отримання сертифікату на акредитацію для вищого
навчального
закладу
(Hochschulrahmengesetz)
абсолютною кількістю навчальних закладів приватної
форми власності свідчить про прозорі і зрозумілі
вимоги для визнання державою приватних вузів
(staatlich anerkannte (визнана державою)).Майже всі
державно визнані ВНЗ зареєстровані на веб–сторінці
www.hochschulkompass.de. Видання “Торговий журнал”
(Handelsblatt) або Центр вищої освіти Німеччини (CHE)
щорічно публікують рейтинги німецьких вузів,
виходячи з різних критеріїв, пов’язаних з умовами
навчання. Орієнтиром може стати список вузів журналу
Focus, в якому визначено місце вузу в підприємницьких
колах, тобто у працедавців. Німецька федерація і землі
заключили угоду, що недержавні освітні інституції
повинні
бути
акредитовані
Науковою
радою
(Wissenschaftsrat) як вцілому, так і за бакалаврськими,
магістерськими та аспірантськими програмами, так і за
іспитами й академічними ступенями.Є спеціальності,
що не потребують державного визнання, зокрема
релігійні.
Більшість приватних шкіл, диплом не державного
зразку, вирішують проблему шляхом кооперації з
державним університетом або іншою приватною
школою поза Німеччиною, диплом якої Німеччина
визнає. На практиці це означає, що у разі потреби
документ подається в Федеральне міністерство освіти і
наукових досліджень (Bundesministerium für Bildung und
Forschung, BMBF) і проходить процедуру визнання його
рівноцінності додатково.Зрівняння акредитаційних
вимог надає право отримати диплом магістра в
державному університеті, не дивлячись на наявний
диплом бакалавра, отриманий в приватному. Якщо
потрібно перезарахувати академічну різницю при
переведенні з іншого недержавного чи іноземного вузу,
також не виникає правових проблем.
У Німеччині проблеми освіти вирішуються на рівні
урядів земель, які мають повну автономію у питаннях
як розвитку системи освіти та управління діяльністю
навчальних закладів, так й фінансового їх забезпечення.
Це зумовило наявність різноманітних моделей
реформування освіти та визначило загальні принципи та
напрямки
фінансової
підтримки
навчальних
закладів.Міністерство (BMBF)виділяє ВНЗ тільки 5%
всіх коштів, які необхідні на утримання, майже 94% –
уряди земель, а біля 1% припадає на долю приватних
осіб та організацій, які вкладають кошти в
науку”[3,с.108]. Вища приватна школа лише частково
датується з державного бюджету тому, що деякі
навчальні заклади без цих надходжень навряд чи змогли
б вижити.Деякі навчальні заклади існують за рахунок
протестантської або католицької церкви.
Нові приватні заклади, засновані в 90–ті роки,
отримали солідну “допомогу при народженні” від
окремих федеральних земель. Зрозуміло, що це
державне субсидіювання є постійним предметом різких
суперечок. Уряду дорікають у тому, що він надає
велику фінансову підтримку нещодавно утвореним
приватним університетам, у той же час у державних
вищих навчальних закладах, які все ще готують
принаймні 95% студентів у Німеччині, відбувається
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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скорочення штатів та зменшується фінансування. Для
держави, де освіту вважають загальнодоступним
благом,підтримка освітнього приватного сектору
виявилася соціальним викликом[6, s.32].
Сьогодні у ФРН існує 440 вищих навчальних
закладів, з них 360 є державними, а 118– приватними, у
яких навчається більше 2 млн. студентів (у приватних –
100 тис. студентів – 5%). Рівноцінні державним
дипломам дипломи 87 приватних вузів, 13 з них
володіють відкритою аспірантською програмою та
правом
прийняття
до
захисту
дисертацій
(Promotionsrecht).З 2000 р.державну акредитацію
отримували в середньому шість нових приватних вузів
в рік.
Діаграма 1.
Кількість приватних вищих навчальних закладів Німеччини
(станом на 2015 р.)

Перший німецький вуз подібного типу– Університет
Віттен–Хердеке (Universität Witten–Herdecke) був
заснований у 1982 р. Основна маса інституцій в освіту
(70%) почала з’являтися у др. пол. 90–х рр., що змінило
організаційно–правову
основу
освітньої
сфери.Найбільша кількість вузів знаходяться в землях
Пн.Рейн–Вестфалія, Баден–Вюртемберг и Берлін.
Остання федеральна земля за 2013–2014 рр. здобула
пальму першості у кількості приватних шкіл. У Берліні
студентів навчає 29 приватних шкіл, дипломи 8 з яких
рівнозначні державним.
Приватні вузи в Німеччині це: класичні університети
(факультети медичних, гуманітарних і природничих
наук, теології, соціології, сільського і лісового
господарства, інженерії); професійні вищі школи, де
готують
спеціалістів
з
економіки,
бізнесу,
менеджменту; вищі школи мистецтв (мистецькі і
музичні коледжі) готують фахівців з музикології, історії
мистецтв; теологічні заклади”[2,с.99].
Головним принципом вищої освіти в Німеччині є
“академічна мобільність” – система, що дозволяє будь–
якому студентові самостійно визначати перелік
дисциплін, що вивчаються, які увійдуть до його
диплома, а також суміщати учбовий процес з
науковими
дослідженнями.У
приватних
вищих
навчальних закладах тим часом практикуються іспити й
співбесіди. У цьому відношенні вони мають певну
перевагу в конкуренції з державними закладами, коли
йдеться про залучення “найсвітліших голів”. Зважаючи
на запровадження у минулому 2013–2014 н. рр.
управлінськими структурами положення про “обмежену
кількість” лізензійних місць (Numerus Clausus) є
перспектива розширення як кількісно (на даний час в
середньому у приватних вищих школах навчається до 2
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

тис. студентів), так і якісно навчально–наукової
діяльності приватних вишів.
За словами П.Леєса, прес–секретаря Союзу
приватних вузів Німеччини (Verband der Privaten
Hochschulen), навчання в приватних вузах відрізняється
в першу чергу індивідуальним підходом до студентів.
На відміну від державних університетів, де професори
завантажені і до них можна звернутися тільки в їх
прийомні години один раз в тиждень, тому, що за
інформацією
Німецького
об’єднання
студентів
(Deutsches Studentenwerk), в держуніверситетах, на
одного професора може доводитися в середньому до 60
студентів. У приватних вузах, де кількість студентів у
групі в рази менша, це число вшестеро менше і
студенти–“приватники” у будь–який час можуть
зв’язатися з викладачами.
Друга відмінна риса приватних університетів – це
міжнароднаспрямованість і викладання дисциплін
англійською мовою. Саме тому ці вузи такі популярні
серед іноземців. У Німеччині серед приватних закладів
дуже багато інтернаціональних, у яких безпосередньо
працюють іноземні партнери, тому слід відзначити
відносно велику кількість іноземців як серед
викладачів, так і серед студентів. Практична
направленість навчання за кордоном у міжнародних
компаніях, отримання диплому міжнародного зразку є
також привабливою для студентів.
Ще один плюс – тісна співпраця приватних вузів з
сферою бізнесу. Приватні ВНЗ часто налагоджують
контакти
з
підприємствами.Багато
викладачів
одночасно є керівниками великих компаній, а значить,
їх студенти можуть відбути практику в престижній
фірмі і навіть влаштуватися туди на роботу. Більш того
деякі
приватні
вузи
надають
гарантію
працевлаштування. Якщо новоспечений фахівець не
знаходить роботу протягом шести місяців, значна
частина суми за навчання повертається. Крім того, в
приватних вузах дуже сильно розвинена корпоративна
культура. Відомо і те, що випускники престижного
приватного університету, що працюють в великих
концернах, охоче беруть на роботу вихідців зі своєї
альма–матер. А студенти, що закінчили, наприклад,
Вищу юридичну школу імені Буцеріуса в Гамбурзі
(Bucerius Law School) або Університет Цеппеліна у
Фрідріхсхафене (Zeppelin University), у працедавців
майже нарозхват. Кращими медиками Німеччини багато
хто вважає саме випускників медичного факультету
–
найстарішого
Університету
Віттен–Хердеке
приватного університету в країні. У сфері економіки і
права є дуже престижні приватні університети,
випускники яких влаштовуються на високооплачувані
посади. Проте більше всього цінуються випускники
приватних університетів за спеціальностями ЗМІ,
графічний дизайн, дизайн одягу.
Охочим будувати кар’єру в бізнесі, готельно–
ресторанному і туристичному управлінні, авіаційному
менеджменті і інших прикладних напрямах переважно
вибрати саме приватний вуз. Державні університети
зацими спеціальностями серйозно поступаються
приватним із–за відсутності налагоджених зв’язків з
базами практики, переважання в штаті професорів–
теоретиків,
використання
застарілої
учбово–
методологічної бази. Крім того, значна частина програм
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доступна тільки німецькою мовою навчання, що для
деяких студентів може представляти додаткові
труднощі.
Хоча
у
технічних
спеціальностях
краще
сприймаються випускники державних вузів, але у
Міжнародному університеті Бремена (International
University Bremen–IUB) високірейтинги спеціальностей
біохіміїі
молекулярної
біології,
біохімічного
інжинірингу,
біоінформатики,електроніки,
хімії,
математики і фізики. В міжнародній вищій школі
бізнесу і менеджменту у БадХоннефі (International
University of Applied
Sciences Bad Honnef)
пропонуються бакалаврські програми по авіації, ІТ–
технологіям і медицині, а в Міжнародному університеті
психоаналітики в Берліні (Die Psychoanylytische
Hochschule in Berlin) – практичної психології та
психоаналізу.
Більшість спеціальностей у ПВНЗ так чи інакше
пов’язана з професіями, навчання, яких не вимагає
довгострокових інвестицій в устаткування, але за
технічними спеціальностямивідбуваються кооперації
великих і фінансово могутніх організацій з приватними
школами. Наприклад Бундесвер в останні роки
фактично викупив в “bbw–Вища школа” всі місця на
курсі інженерів–будівельників” [5].
Йдучи на зустріч студенту, оскільки навчання є
платним і складає на даний час біля 15–20 тис. € на рік,
окремі ПВНЗ дозволяють фінансування за моделлю
“відстрокового платежу”. В цьому випадку оплата
навчання відстроковується на час після завершення
навчання і працевлаштування. Додатково у німецькому
законодавстві існує практика повернення частини
коштів за рахунок податків. Інколи, якщо дохід
студента і його родини незначний, а вища школа має
сертифікат державного зразку, він може отримати
безвідсотковий кредит (BaföG). Для студентів оплата є
прийнятною, зважаючи на включення в неї проживання,
харчування, страхування. Якщо ще дивитися на
фінансову складову, то варто зазначити, що оплата
здійснюється і в багатьох державних вузах. Це залежить
від федеральної землі. Наприклад, у, Баварії, Бремені,
Гамбурзі, Нижній Саксонії здійснюється обов’язкова
оплата у розмірі 500 € на рік як складова навчальної
програми.
При всіх позитивних тенденціях розвитку приватної
вищої школи в більшості приватних ВНЗ в Німеччині
значущість науковихдосліджень є досить незначною.
Спеціальності вузькопрофільні, що звичайно підвищує
шанси на ринку праці, проте і збільшує ризики
залишитися без роботи зі зміною макроекономічної
ситуації.Можливість виборуспеціальностей у приватних
вищих навчальних закладах найчастіше є обмеженою.
Ще донедавна цейвибір обмежувався переважно
декількома
(модними)
спеціальностями,
які
користувалися підвищеним попитом і які не
пропонувалися
у
державних
закладах,
або
пропонувалися у недостатній кількостіпорівняно з
попитом.
Проводячи соціологічний аналіз варто зазначити, що
на “виході” вища приватна школа може похизуватися
кращими результатами ніж державна: всього 6%
студентів полишає навчання (в державних 21%), 90% –
проходить навчальну програму у визначений строк (в
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державних 39%) [4, s. 51]. Абсолютна частина
студентів–випускників приватних вишів має досвід
роботи, оскільки є можливість суміщати навчання і
практику, бо чимало спеціальностей мають вечірні
форми навчання.
Проведений розгляд особливостей діяльності
приватного вищого навчального закладу дозволяє
зробити висновок про те, що університет є місцем
підготовки молоді та інших вікових груп населення до
виконання своєї місії у суспільстві, що базується на
знаннях і все більше потребує навичок високого рівня,
ділової хватки, комунікацій та інформаційних
технологій. Приватні навчальні заклади у Німеччині
дійсно є відповіддю на дефіцит державних, а також на
старі закостенілі структури успадкованої системи
університетської освіти. Однак, незважаючи на багато
ініціатив і прикладів, які варто перейняти, вони не є
ідеальним шляхом. Як показує практика, розвинута
система освіти з широким вибором спеціальностей, із
різноманітними
можливостями
є
конкурентоспроможною на світовому ринку освітніх
послуг. Але навіть якщо приклад приватних навчальних
закладів не можна цілковито скопіювати, всетаки вони
показують надійні шляхи, які надають їм та їх
студентам переваги у глобальній конкуренції, а
такожзменшують навантаження на бюджет країни.
Перспективи подальших досліджень виявляються у
з’ясуванні потреби освітнього простору у значній
кількості приватних вищих навчальних закладів в
Україні. Адже, на сьогодні функціонує біля 100 ПВНЗ,
переважна більшість, яких випускає студентів з
низькою кваліфікацією і професійною компетенцією.
Випускники
не
можуть
працевлаштуватися
і
поповнюють ряди безробітних. Німецький досвід, а
також подальші емпіричні реформаційні впровадження
можуть показати шлях виходу з глибокої вітчизняної
освітньої кризи.
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Markers of student’s centre philosophy of private higher education of
Germany
In the article conception of private higher educational establishment of Germany
is analysed and him normative, educational, public and philosophical іntentiin
modern realities. On the basis of the philosophical understanding of essence of
education as student’s centre quintessence in modern society, it phenomenological
weight, an author tries to formulate base principles of personality approach of
activity of German higher private school. Analysis of existent properties and project’s
results of educational institution–of public benefit higher educational establishment of
private form, determine development of the view–valued and in–theoretical aspects of
educational and social work in the context of the globalizing world. Principles of
scientific analysis and synthesis at the use of structurally functional and statistical
methods, and also it was allowed the method of comparative analysis to probe
successful and effective introductions of private school an author in Germany, which
it costs to take on an armament and at Ukraine.
Keywords: private education, higher educational establishment, quality of
education, educational activity, educational favour.
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Маркеры студентоцентрической философии частного высшего
образования Германии
Анализируется концепция частного высшего учебного заведения Германии
и его нормативная, образовательная, общественная и философская интенция в
современных реалиях. На основе философского понимания сущности
образования как студентоцентрической квинтэссенции в современном
обществе, ее феноменологического веса, автор пытается сформулировать
базовые принципы личностного подхода деятельности немецкой высшей
частной школы. Анализ существующего достояния и проективних результатов
образовательной институции общественного блага – высшего учебного
заведения частной формы, определяют разработку мировоззренческо–
ценностных и теоретических аспектов учебной и социальной работы в
контексте глобализующего мира. Принципы научного анализа и синтеза при
использовании структурно функционального и статистического методов, а
также метода сравнительного анализа позволили автору исследовать
успешные и эффективные внедрения частной школы в Германии, которые
стоит взять на вооружение и на Украине.
Ключевые слова: частное образование, высшее учебное заведение,
качество образования, образовательная деятельность, образовательная
услуга.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЫСЛИ И ИДЕИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
МЕХМЕТААКИФАЭРСОЯ
МехметАкифЭрсой высоко оцениваетнауку, образование, в своем
творчестве широко пропагандировал педагогические мысли и идеиMehmet.Он
также высоко ценил нравственное, патриотическое, религиозное,
эстетическое, юридическое и семейное воспитание. Он был сторонником
сохранения соблюдения национальных традиций в вопросах воспитания.
Ключевые слова: Мехмет Акиф Эрсой, “Сафахат” и вопросы воспитания,
нравственное воспитание, воспитание патриотизма.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Мехмет Акиф Эрсой один из самых выдающихся
деятелей Турецкой литературы. Он, успешно оценив
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

политическую и общественную жизнь своего времени,
использовал это в своих произведениях.
Сборник стихов МехметаАкифаЭрсоя называется
“Сафахат” и он состоит из семи книг. По мере
ознакомления с собранными здесь стихотворениями
выявляется все аспекты творчества поэта. Потому что
МехметАкиф,
обратив
большинство
событий
свидетелем которых он явился в стихотворную форму
включил их в это издание.Первая книга “Сафахата”
называется “Сафахат”, она впервые была издана в 1911
году.
Отражающая
социально–политические
потрясения общества,эта книга объединяет в себе такие
произведения как “Кюфе”, “Квартальная чайная”,
“Мейхана”, “Старуха и Омар”, “Больной”, “Сейфи
баба”.
Вторая книга “Сафахата” под названием “Голоса
истины” впервые была опубликована в 1912 году. Эта
часть книги была написана со слов близкого друга поэта
Абдуррашида Ибрагима Эфенди. Здесь МехметАкиф
описывает не только положение Турции, но и всего
Исламского мира того времени.“Голоса истины”
считается третьей книгой “Сафахата”. В эту
напечатанную в 1913 году книгу были включены стихи,
выступающие против существующего общественно–
политического строя, несправедливости, невежества,
дискриминации.
В 1914 году в четвертой книге “Сафахата” под
названием “В кресле Фатиха” были напечатаны
одноименные стихи. В конце 1914 года поэт посетил
Берлин и в результате этой поездки получил
возможностьполучше ознакомиться с Европой. Он
отразил впечатления, полученные в этом путешествии в
изданном 5 марта 1915 года произведении под
названием “Берлинские воспоминания”.
В 1917 году он,собрав воедино некоторые
стихотворения, написанные после 1914 года, стихи
вместе с “Берлинскими воспоминаниями” издает 5
книгу “Сафахата”. Глава “Сафахата” под названием
“Асим” является важнейшей частью в оценке
социальной жизни.
Седьмая книга “Сафахата” называется “Тени”.Книга
издана в 1933 году.
Включенные в этот сборник стихи МехметаАкифа в
полной мере отражали педагогические мысли и идеи
поэта. Высоко оценивающий образование, науку
МехметАкиф говорил: “Образование, просвещение...
Образование, просвещение... Для нас нет иного выхода.
Если мы хотим жить, то, прежде всего, должны
обратиться к нему. И мир, и религия, и судный день –
все они связаны с просвещением и образованием”[4, с.
87].
После объявления Второй Конституции одним из
самых обсуждаемых тем о Турции стал вопрос
образования. Значимость этого вопроса высоко
оценивалась всеми научными деятелями того времени.
МехметЭрсой также как и самые передовые люди
своего времени считал образование и просвещение
важнейшими и ценнейшими задачами общества. Можно
сказать, что в турецкой литературе XX века нет такого
поэта, всесторонне понимающего свое общество. Он
был великим поэтом, человеком мысли и идеи, был
также
известен
как
общественный
деятель,
принимающий проблемы общества как свои,
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прилагающий все усилия и ищущий пути для их
решения [2, с. 53].МехметАкифособо подчеркивал
важность современных наук на пути преодоления
невежества, обновления общественной жизни, для
обретения новой, лучшей жизни. Без науки подчеркивал
он, у невежественного народа нет будущего. Оно
теряется в темных витках истории.
МехметАкиф высоко оценивал роль образования,
просвещения в воспитании. Причину невежества
большинства людей поэт в первую очередь видел в
безграмотности, и отсутствии школ, отвечающих
современным требованиям. В своем стихотворении
“кресло Фатиха”он от имени одного старика говорит
все, что у него в душе: “Образование, просвещение ...
Образование, просвещение …Для нас нет иного выхода.
Если мы хотим жить, то, прежде всего, мы должны
обратиться к нему. И мир, и религия, и судный день –
все они связаны с просвещением и образованием…У
нашей религии нет пути к невежеству, перейдя в руки
невежд она уничтожается” [7, с. 64].Поэт в поэме
“Асим” рассказывал об образовании и воспитании
молодежи.Здесь в лице представителей молодого
поколения указывалось, что если кто–то не знал
домашнего воспитания, был отлучен от школы,
образования, эти люди не смогут вносить никаких
изменений в обществе.
МехметАкиф сохраняя национальные корни, считал
важным применение Европейской культуры и
образования в уже устаревшей турецкой системе
образования.
МехметАкифЭрсой говорил о том, что образование
начинается с семьи, что роль семьи в процессе
воспитания и образования незаменима и огромна. Он
отдельно отмечал важность получения образования и
воспитания с более ранних лет. Ведь невежество
пробирается в общество именно из семьи. Поэт
сторонник образования и воспитания с маленького
возраста. Этого можно достичь только с помощью
семьи.
Один из величайших патриотов Турции, настоящий
гражданин своей страны МехметАкиф считал
нравственную распущенность одной из важных
проблем общества. Нравственная распущенность
народа, потеря национального духа может привести к
исчезновению общества.
В произведениях МехметаАкифа многие вопросы,
аспекты воспитания находятся в центре внимания. Он
высоко оценивал нравственное, патриотическое,
религиозное, эстетическое, правовое и семейное
воспитание молодежи.МехметЭрсой хотел, чтобы все
люди были счастливы на своей родной земле, на своей
Родине.Он считал, что в независимости от культуры,
религии и национальной принадлежности счастье
каждого человека в конечном итоге является счастьем
всего человечества.
Поэзия МехметаАкифаЭрсоя также воспитывает
учеников в духе любви к родным местам, призывает их
быть мужественными, отважными и защищать
сохраненную их предками Родину. Поэт выражал
надежду в том, что в скором будущем эти земли
обретут независимость. Он также говорил о том, что
люди, не служившие своей Родине, будут всегда
стыдиться, проживая на освобожденных землях.
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Первая Мировая Война, Балканские войны,
массовые убийства в Эрзинджане очень беспокоили
МехметаАкифаЭрсоя. Среди выражающих его гнев и
протест по этому поводу произведений было
стихотворение “Çanaqqalaşəhidlərinə” (Герое при
Чанаккале).
Стихи МехметаАкифа помогают подрастающему
поколению вернуться к религиозно–историческим
корням.Он считал религию важнейшим средством
воспитания, а также подчеркивал, что в нашей
священной книге “Коране” было сказано о
необходимости светского образования. Поэт наряду с
высокой оценкой науки, указывал на необходимость
получения детьми чуждого от невежества настоящего
образования.Получивший сильнейшее религиозное
образование и замечающий погружение мира во
тьму,МехметАкиф видел одним из путей выхода из
этого положения в получении молодежи правильного
религиозного воспитания.Он в своих произведениях
“Больной”, “Кюфе”, выражал свои исламисткие
взгляды.
МехметАкифЭрсой в своей поэзии уделял огромное
внимание вопросам прав человека. Он, создавая
различные
образы,
защищал
права
людей.
Поставленные поэтом перед молодым поколением
вопросы, словно по одному раскрывают статьи
принятой много лет спустя Декларации по Правам
Человека. Например, содержание и подтверждение
статьи Декларации “Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах” можно увидеть
в первой книге “Сафахата” в стихотворении “Кюфе”. В
произведении мы становимся свидетелями бунта
маленькогоребенка, который был вынужден по причине
смерти отца, с помощью оставшегося от него седла,
содержать мать и брата. Вопрос использования,
эксплуатации детского труда считался актуальной
темой того времени. Поэт посредством этого
произведения выносит на первый план вопросы прав
ребенка.
В Турции вопросы, связанные с правами женщин,
тоже всегда были в центре внимания. Начинающаяся в
семье несправедливость продолжалась и на рабочих
местах. Так как женский труд считался дешевой
рабочей силой, он нещадно эксплуатировался
промышленными предприятиями, владельцами баров и
мейхан.В его стихах отражаются именно эти вопросы, и
указывается продолжениестраданий, которым женщины
тысячелетиями подвергались из за религиозного
невежества.В Турции права женщин были выставлены
на первый план Мустафой КямаломАтатюрком. Он
говорил о том, что пришло время узаконить участие
женщины в общественной и политической жизни.
МехметАкифЭрсой связывает понятие “истина”в
воспитании с Исламским мировоззрением, считал
важным соблюдение справедливости и правильности в
правовом воспитании. В исламе правовое воспитание
требует от человека соблюдениятребуемых обществом
моральным нормам поведения. Поэт, вынося этот
важный аспект на первый план, указывает на важность
воспитания юного поколения соразмерно требованиям
Всевышнего, а также правилам и пожеланиям семьи и
общества.
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Эстетические взгляды МехметаАкифаЭрсоя играют
важную роль в духовном воспитании подрастающего
поколения. МехметАкиф указывал на то, что цель
воспитания заключается в формированиичистого,
морально развитого человека. Он говорил о том, что у
человека есть обязанности перед Богом, собой, семьей,
страной и народом и всем человечеством. Соблюдение
их составляет основу нравственного воспитания
молодежи. Формирование именно такого воспитания
выражается в эстетике МехметаАкифа.
Взаимное уважение к семье, родительская любовь,
уважение между родителями и детьми также составляет
основу его эстетики. Он был сторонником сохранения
семьей национальных традиций к вопросам образования
и воспитания. Творчество МехметаАкифаЭрсоя
раскрывало суть эстетических взглядов молодежи,
порождало возникновение нежных, чистых чувств и
нравственное очищение.
МехметАкиф видел одну из причин невежества в
обществе в безграмотности женщин, девушек и давал
высокую оценку вопросам их образования. Здоровая
среда общества приводит к долголетию семьи [2, с. 75].
По исламу одна из важнейших задач семьи,
обеспечение мужчинам и женщинам равные права,
распределение между ними посильных обязанностей.
Суть семейного воспитаниявзгляды МехметаАкифа
основывалась именно на этом. По его мнению, в семьях,
где есть уважение к матери, дети приветливы и ласковы
к окружающим, высоко ценят дружбу. Мысли поэта об
отношениях в семье, месте женщины в семье и
обществе превосходно изложены в произведении “Коса
Имам”.Разрушение семьи и отрицательное отношение к
женщине в обществе поэт отразил в своих
произведениях“Мейхана”, “Асим”.
Он считает нравственную распущенность первым
шагов к исчезновению нации с лица земли.
МехметАкиф считает наличие и возрастание далеких от
норм поведения поступков огромной опасностью для
человечества.
МехметАкифЭрсой известен в турецкой литературе
как пример нравственности и добродетели. Его
произведения, а в особенности дидактические
стихотворения сыграли важнейшую роль в воспитании
и развитии подрастающего поколения.
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СООТНОШЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ
Исследуется идея взаимосвязи физиологического и психологического
развития в подростковом возрасте и влияния этой взаимосвязи на
социализацию личности. Этот вопрос вошел в историю науки как психофизиологическая проблема, и она, по существу, выражает отношения и
взаимодействие между психическими и физиологическими процессами.
Соотношение и взаимодействие этих двух родственных процессов,
наблюдается во всех возрастных периодах, но особенно в подростковом
возрасте. Этот факт всегда находится под пристальным вниманием
педагогов и родителей. В подростковом возрасте, есть заметные изменения в
организме ребенка на пути к биологической зрелости, разворачивается процесс
полового созревания. Интенсификация их деятельности вызывает много
изменений в организме. Изучение и анализ данной проблемы позволяет сделать
вывод о том, что у подростков физиологическое и психологическое
взаимодействия значительно определяют их социальное поведение.
Ключевые слова: подросток, развитие, самосознание, чувство взрослости
акселерация,
физиологические,
психологические,
половое
созревание,
соотношение, взаимопонимание.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Идея
о
взаимосвязи
физиологического
и
психологического имеет давнюю историю. Войдя в
историю науки как психофизиологическая проблема,
она, в сущности, выражает соотношение и
взаимодействие психических и физиологических
процессов. Соотношение и взаимодействие этих двух
родственных процессов прослеживается во всех
возрастных периодах, но особенно в подростковом
возрасте. Этот факт всегда находится под пристальным
вниманием педагогов и родителей, поскольку
подростковый
возраст
является
определяющим
периодом в становлении и формирования социальных
характеристик
личности.
Это
обуславливает
актуальность данной проблемы.
Данный вопрос является довольно широко
освещенным в современной науке. Так, осмысление
данной проблемы представлено в трудах по
общепсихологической
теории
деятельности
К.Альбуханоой-Славской, Л.Божович, Л.Выготского,
Д.Эльконина, О.Леонтьева, С.Рубинштейна и других.
Более конкретно проблемы психологии и воспитания
детей подросткового возраста отразились в работах
А.Бодалеева, Е.Донченко, И.Дубровина, И.Кона,
Н.Соболева, Л.Сохань, Д.Фельдштейн и прочих. И все
же соотношение физиологического и психологического
развития в рамках его влияния на процесс социализации
личности рассмотрено важно рассматривать как можно
детальней.
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Целью
данного
исследования
является
проанализировать взаимосвязь физиологического и
психологического развития в подростковом возрасте.
В подростковом возрасте происходят заметные
изменения в организме человека на пути к
биологической зрелости, развёртывается процесс
полового созревания. За всем этим стоят процессы
перестройки организма. Бурная перестройка организма
подростка связано с активизацией деятельности желёз
внутренней
секреции
(половых,
щитовидной,
надпочечников). Интенсификация их деятельности
обуславливает многочисленные изменения в организме
ребёнка. Ускоряется физическое развитие и половое
созревание, развиваются половые органы, появляются
вторичные половые признаки. Интенсифицируется
обмен веществ в организме подростка. Нарушение
причиной сложности в деятельности организма и ещё
не
отрегулированная
новая
система
его
функционирования
является
основой
общей
неуравновешенности
подростка,
его
раздражительности, взрывчатости, резких колебаний
настроения от бурной активности к вялости и апатии.
Установлено, что наиболее интенсивный период в этих
процессах приходится одиннадцать - тринадцать лет у
девочек и тринадцать - пятнадцать лет у мальчиков.
Акселерация, т.е. ускоренное развитие, наблюдается
и в физической, и в психической сферах. Ускорение
физического развития и полового созревания
показывает, что уже в девять-десять лет у девочек
начинается
деятельность
половых
желёз
и
формирование грудной железы, а в десять одиннадцать лет некоторые оказываются на стадии
начала половой зрелости.
У мальчиков это
наблюдается в двенадцать-тринадцать лет.
“Половое созревание – отмечает И.Кон –
психофизиологический процесс подросткового и
юношеского возраста” [1, с. 212]. Этот факт настолько
привлек внимание учёных (Ст. Холл, Я. Фрейз), что они
основали
направление,
получившего
название
биологического универсализма. Согласно этому
направлению, существование кризиса и комплекса
специфических особенностей у подростков является
неизбежным
и
универсальным
в
силу
его
биологической обусловленности.
Основными признаками полового созревания
являются менархе у девочек и эякулярхе у мальчиков,
которое оставляет существенный отпечаток в их
психологии. Установлено, что средний возраст менархе
колеблется сейчас в разных странах и средах от 12,4 до
14,4 года, а возраст эякулярхе – от 13,4 до 14 лет [2, с.
149].
Рост в длину, увеличение веса и окружности
грудной клетки изменение голоса, укрепление скелета и
мышц
являются
специфическими
моментами
физического
развития
подростков,
которые
обозначаются особым термином “скачок в росте”.
“Благодаря этому изменяется облик подростка по
сравнению с обликом ребенка, и общие пропорции тела
приближаются к характерным для взрослого” [3, с. 101].
В конце периода полового созревания интенсивно
происходит увеличение массы мышц и мышечной силы.
Развитие мускулатуры у мальчиков происходит по
мужскому типу, а мягких тканей у девочек – по
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женскому типу. С ростом мышечной силы расширяются
физические возможности подростков. Осознание этого
имеет для них большое значение, т.е., осознание того,
что они уже не вчерашние дети, что они стали другими,
более взрослыми изменяет их психологию. У них
начинает формироваться самоуверенность, потребности
достижения и самоутверждения. Заметив существенные
физиологические
изменения,
происходящие
в
организме, а также, во внешнем облике подростков,
взрослые несколько изменяют свое отношение к ним и
не всегда, но временами, епизодически признают их
взросление. Это также, в свою очередь, влияет на
возникновение и становление “чувства взрослости” у
подростков.
Их стремление к самостоятельности выражается в
появлении осознания своей причастности к взрослым,
хотя это часто противоречит физическим возможностям
подростка. “Взрослость во внешнем облике и манере
поведения – результат прямого подражания подростков
взрослым и выражается в заботе о сходстве своего
внешнего облика с обликом взрослых [8, с. 269].
Л. С. Выготский первым в психологии выдвинул
возникновение в самосознание “чувства взрослости” в
качестве
центрального
новообразования
всего
подросткового периода, понимая его не как первичный
духовный акт, а как результат длительного социального
и физического формирования. По этому поводу он
писал: “Самосознание, таким образом, не первичный, а
производственный факт в психологии подростка, и
возникает оно не путём открытия, а путём длительного
развития” [6, с. 231].
В этом возрасте подростки могут делать многое
самостоятельно и стремятся расширить сферу такой
деятельности. Самостоятельность в этом возрасте
способ, через который подростки самореализуются,
самоутверждаются. “В этом они находят возможность
удовлетворения бурно развивающейся потребности
быть и считаться взрослым [4, с. 223]. В проявлении,
чувства взрослости играют существенную роль
анатомо-физиологически изменения, происходящие в
организме подростков. Прежде всего “чувства
взрослости” проявляется в стремлении подростка
приобщиться к жизни и деятельности взрослых. При
этом в первую очередь принимаются более доступные
чувственно воспринимаемые стороны взрослости:
внешний облик и манера поведения (развлечения,
косметика, различные украшения, лексикон и др.).
Усвоение внешних признаков “мужской” или
“женской” взрослости делает подростка взрослым в
собственных глазах, а также как ему кажется и в глазах
окружающих, что очень важно в плане самосознания.
Путём подражания взрослых подростков достигает
ощутимой зрелости. “Подростковый возраст – это
возраст взросления. Мальчик постепенно превращается
в мужчину, а девочка в женщину. С этим связана не
только перестройка сознания и самосознания, не только
изменения
во
внешности,
физиологические
перестройки, но и изменения во взаимоотношениях с
окружающими, товарищами [5, с. 189].Подростковый
возраст в психо-физиологическом и социальнонравственном отношении считается наиболее сложным.
В этом возрасте появляется повышенный интерес к
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своей внешности, к представителям противоположного
пола, к интимным сторонам жизни.
Чувствуя избыток энергии, подросток не терпит
ожидания,
стремится
осуществить
немедленно
желаемое, не думая о последствиях. У него
преобладают процессы возбуждения над процессами
торможения, что проявляется в неуравновешенности
характера, повышенной возбудимости, резкой смене
настроения.
В
результате
он
становится
необщительным,
капризным,
избирательным
в
отношениях с родителями, друзьями, учителями.
Л. С. Выготский различает три точки подросткового
созревания: органическое, половое и социальное. Он
пишет: “ Мы наблюдаем сначала половое созревание,
затем органическое и лишь спустя некоторое время –
социальное [6,с.79]. Как видим, он указывает на их
единство и взаимосвязанность.
Таким образом, изучение и анализ данной проблемы
позволяет сделать вывод о том, что у подростков
физиологическое и психологическое взаимодействия
значительно определяют их социальное поведение.
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Співвідношення фізіологічного та психологічного в підлітковому
віці і його вплив на їх поведінку
Досліджується ідея взаємозв'язку фізіологічного та психологічного
розвитку в підлітковому віці і впливу цього взаємозв’язку на соціалізацію
особистості. Це питання увійшло в історію науки як психо-фізіологічна
проблема, і вона, по суті, виражає відносини і взаємодію між психічними і
фізіологічними процесами. Співвідношення і взаємодія цих двох споріднених
процесів, спостерігається у всіх вікових періодах, але особливо в підлітковому
віці. Цей факт завжди знаходиться під пильною увагою педагогів та батьків. У
підлітковому віці, є помітні зміни в організмі дитини на шляху до біологічної
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зрілості, розгортається процес статевого дозрівання. Інтенсифікація їх
діяльності викликає багато змін в організмі. Вивчення та аналіз даної проблеми
дозволяє зробити висновок про те, що у підлітків фізіологічна і психологічна
взаємодія значно визначають їх соціальну поведінку.
Ключові слова: підліток, розвитку, самосвідомості, почуття дорослості
акселерація, фізіологічні, психологічні, статеве дозрівання, співвідношення,
взаєморозуміння.
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The ratios of the physiological and psychological in adolescence and its
impact on their behavior
In this article we researched the idea of the physiological and psychological
affinity has a long history. Went down in the history of science as a psychophysiological problem, it is essentially expresses the relation and interaction between
mental and physiological processes. Correlation and interaction of these two related
processes observed in all age periods, but especially in adolescence. This fact is
always under the scrutiny of teachers and parents. In adolescence, there are
noticeable changes in the body of the child on the path to biological maturity, unfolds
the process of sexual maturation. Behind all this is the process of rebuilding the body.
Stormy teenager changes the body due to the increased activity of the endocrine
glands (sex, thyroid, adrenal glands). Intensification of their activity causes many
changes in the body of the child. Study and analysis of the problem leads to the
conclusion that adolescents physiological and psychological interaction significantly
determine their social behavior.
Keywords: adolescent development, self-awareness, "a sense of maturity"
acceleration, physiological, psychological, Polwheal maturing relationship and
mutual understanding.
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AZERBAIJAN: MORAL ASPECTS OF THE SOCIALIZED
MARKET ECONOMY AND NEO–CONSERVATISM
The collapse of the Soviet civilization and the integration into a new economic
and moral system demands us as a country the solution of some most urgent issues.
We must make both the moral as well as economic choices, how do we see the
contours of future development? In this article, we sought answer to this question and
keeping away from extremely one–sidedness, we have a position of neo–conservatist
model of development based on the synthesis of most advanced and the optimal
models of human experience. The explanation of neo–conservatism as an Azerbaijan
model of development and comparative analysis of the definite development practices
of other countries is the main leitmotif of our research.
Keywords: neo–conservatism, liberalism, transnational corporations,
international law, the state’s liability.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Having left behind a few ten years spent on searches we
are moving towards the new horizons of development.
Azerbaijan society have been living for several decades the
transition period from one civilization to another socio–
economic formation, the period of transformation from one
system to another system which is based on completely
different moral values. And this, in the first place brings up
the question of the future development model of the
country. It is quite natural that if 15–20 years ago the model
of market economy of the West was accepted in the society
unequivocally and without public criticism, now the specific
development model of Azerbaijan is sounded by fairly
reliable sources. The gaps of the western model of
development clearly manifested itself in all, particularly,
after the continuous outbreak of the crisis in Western
countries, and consistently, a series of questions connected
with the future development of our country have arisen
which are necessary to be answered.
Both the head of the state and also other high–ranking
officials have repeatedly stated to the public that there is an
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Azerbaijan model of development, and this model is guided
by the country’s national interests. In this regard, Ramiz
Mehdiyev’s book “Azerbaijan model of development” can
be considered as a program document [1]. At this point, it
should be noted that at the presentation of the mentioned
book head of the socio–political department of Presidential
Administration Ali Hasanov rightly said: “The national
leader Heydar Aliyev laid down the foundations of the
development model. The growth of the state does not base
only on economy. Economy is the basis for it. I believe that
separate educational institutions, scholars will continue to
debate the mentioned issues. The main point is that will of
the Azerbaijan state is clear” [15].
In this regard, our researches are the continuation of
discussions on the Azerbaijan model of development. And
the key role of it is the concept “neo–conservatism”. What
is neo–conservatism, which economic and moral principles
this ideological–political trend is based on, what are the
common and different features of liberalism and neo–
conservatism, what are the common and different features
in their views on the issues as economic development and
morality?
Head of the Presidential Administration Ramiz
Mehdiyev answers these questions so: “As a modern
ideological trend neo–conservatism offers social stability
based on moral priorities of family and religion in the
society, mutual moral responsibility and support between
the citizens and the state, respect for rights and firm state
discipline. According to this doctrine, the state should try to
preserve the integrity of society, observing the legality and
the rule of law to ensure adequate living conditions for
individuals and to the development of civil society
organizations. Neo–conservatism does not mean that such
concepts as personal freedoms, human rights, freedom for
economic and political democracy, the right of peoples to
preserve their culture and social rights of disabled members
of society are extraneous issues. It is known that neo–
conservatism accept the universality of these concepts and
in this regard mixing with liberalism and socialism it creates
the ideological harmony.
The difference of neo–conservator from the liberal is
that if the first recognize the importance of traditional
values for the social development, while the other ignores
them or, at best, attaches a second–rate importance. If it is
time for the reforms and it can help to strengthen supports
of society, being a party to them neo–conservatism without
longing for the past completely refuses from it, and based
on the best traditions of the past becomes the ideology of
radical reforms. This ideology maintains continuity of social
development [2, p. 23].
It has been repeatedly stated in the official level that
Azerbaijan is the country of market economy, and these
principles will continue to function definitely, but it does
not mean at all that we have to live with the morals and
ethics of the market. On the contrary, it has been identified
as the main target for the state government is to build
umbrella of social maintenance to secure the citizens from
the risks of economic relations of the market [13].
It is not just the social and economic issue, but it is
rather the issue of morality. Since one of the main
categories of morality is the category of justice, and it is so
important matter that Aristotle emphasized it as a key
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feature that concentrate all the qualities in it. He wrote:
“Justice incorporates all of the qualities in it” [14, p. 130].
But what is justice and its meaning at the time of
Aristotle and currently is so different; this is a subject of
separate issue. It should be noted in short that Aristotle
characterized the concept of justice as an activity within the
framework of the law. However, we should know that laws
are not always fair, and while saying the law we also
attribute the laws of overall development of society here.
Therefore, there is no common and a single prescription or
formula of the market economy for all countries. Each
country chooses a model of its historical development in
accordance with the peculiarities of own historical and
national development, just in accordance with its local
conditions, and these issues are increasingly becoming a
problem of to–day [16]. In this respect neo–conservatist
approach makes comparative analysis of various
development models necessary, and only then we can
advance the more specific considerations of Azerbaijani
model of development.
Let us start analysis specifically, on the Norway model
[10]. First of all, such a question arises, if the development
of Norway is associated with capitalism, then, if it is right to
say so, why until the 70s Norway dragged behind and
remained behind the Soviet Azerbaijan for all social
indicators? For example, Azerbaijan SSR got fairly ahead of
Norway in the number of university graduates, as well as
physicians and hospitals per hundred thousand people. So,
the reason for Norway’s wealth is neither capitalism nor
social democracy, and what is then? How did it happen, a
country known until the 70s for the poor fisherman huts is
cited everyone as an example today? The reason can be
summed up in a sentence; a very vast area, but very few
people, no wars during the 200 years, peaceful life without
any destruction and the huge oil and gas reserves. Though
Norway’s territory is 5 times larger than Azerbaijan, the
population of Norway is 2 times less and the increase of
population is almost zero. Pay attention, Norway’s
population was 4 million 106 thousand people in 1982, and
33 years passed away and the number of people recently
reached to 5 million – and this is at the expense of the
workforce imported from abroad [3]. Incidentally, a
question arises here, surprisingly, why in the country
promoted as a “paradise on earth” where the state opens a
bank account on behalf of every newborn child and
allocates 20,000 US dollars in local currency, and reserves
work place of a woman for three years when she is pregnant
and waits for a child; she gets her full salary for the first
year and getting half of the salary for the second year she
sits at home, women are not so interested in giving birth to a
child? Logical deduction of it must be the opposite. It
appears that the “Norwegian paradise” is rather
exaggerated. First of all, this country is the “leader” in the
world for high cost of living and heavy taxes. And the 20
thousand dollars allocated for personal account of newborn
child is the equal to only one year’s public services.
Therefore, they do not want to be enticed with these
privileges and to load up themselves with additional social
problems and to have children. However, natural population
growth in the Soviet time, in contrast to Norway was too
high. Owing to it, a republic having 3 million of population
that lost roughly half a million young men in World War II
today has roughly 10 million people in the country. If not
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the war (1991–1996 years) and the sharp economic decay,
the population of Azerbaijan would have been equal to 12
million. Moreover, if in the Soviet era Azerbaijan Soviet
Socialist Republic produced on the average 13–14 million
tons of oil per year, Norway produces 100–150 million tons
of oil, and also it should be taken into account, that it has
almost 2 times less population than we [3]. Besides, if in the
Soviet era in the best case, Azerbaijan SSR produced 7–10
billion cubic meters of gas per year, while Norway sells on
the average 100 billion cubic meters of gas per year.
As the natural gas produced in Azerbaijan was not
enough to meet the domestic demand and we bought every
year 10 billion cubic meters of gas from Russia and Iran,
Norway, on the contrary, sells 100 billion cubic meters of
gas and now is the biggest country of the Europe and the
second country after Russia for gas exportation [3]. In such
an imbalance situation the Soviet Azerbaijan provides its
population with free of charge housing, health care, state
pension, education, employment and until the school age all
the children are provided with child benefit every month,
with social security through paying only symbolic amounts
– limited with 80–90 kopecks for public utilities. At the
Soviet time, children did not pay for urban transport. The
list of this kind of benefits can be extended, but we noted
only the most important. There are no even a half of these
guarantees in Norway. In other words, none of these social
rights and privileges of the people in Soviet socialism was
not related to the oil factor, the fair laws and distribution
system of socialist regime secured us with high social
security. After the restoration of capitalism the population
was fully or partially deprived from all these rights and
privileges. Now they try to form such a public opinion in
the society that the most successful development model for
Azerbaijan is the Norwegian model. Is it true that
Azerbaijan, guided by a certain country’s model of
development should completely give up its earlier traditions
of development? Since the neo–conservatist approach
accepts the relationship of inheritance in the development
one might think such a radical approach cannot be so true.
First of all, the standard of living in Norway is seen high
just compared to our present state, and secondly, even in
this case we do not have a chance to be as Norway. Simply,
because we do not have such a potential that will reduce the
number of population 2 times, and to increase the oil and
gas production to 100 or 150 million tons or the production
of gas to 100 billion cubic meters and we do not have such a
luxury to be exempted from the military expenses like
Norway. We live in such a region that like it or not the war
is always over our heads as a sword of Damocles.
According to official predictions in the best case,
Azerbaijan can increase the production of gas up to 40
billion cubic meters per year, but oil production is
declining, every year 170 thousand children are born in the
country, but in Norway this figure is not more than 30
thousand [3].
Well, what to do? The only way for solution of social
problems is the neo–concervatist approach, which considers
the application of the best, most advanced features of the
socialist and market economy models and the successful
synthesis in it [1].
If we consider the international or local experience or a
comparative analysis of both experiences a truth will be as
clear as a day that capitalism is not interested in creating
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

working places. Even 160 years ago, the founder of
scientific communism, Karl Marx wrote that the war
industry “has such a feature that the battles are won by
reducing the working army than by increasing it. Generals–
capitalists are competing with each other in dismissing more
industrial soldiers” [4, p. 182].
Over 160 years have passed since these words, and this
time we read the same thoughts from modern American
sociologist Michael Parenti. Parenti writes: “It should be
admitted that many actions of the corporations are focused
on the elimination of working places. A quarter of the
world’s output is produced by 200 biggest corporations, but
only less than 0,01% percent of the labor force of the earth
population is used in this” [5]. Naturally, we can say the
same ideas for the 500 biggest transnational monopolies that
are controlling 70% of global trade. Only a few percent of
the planet’s population work in these 500 corporations that
control 70% of planet trade. Parenti writes: “As many
workers dismissed by the company today Wall Street loves
it so much and the price of the shares is growing
continuously.
A capitalist tries to increase income by reducing the
number of employees, accelerating the rhythm of work
(reduce in the number of employees forces workers to work
speedy and hard), changing classification (in order to reduce
the workers’ wage he changes the category of work),
applying the part–time working hours to employees (part–
time working hours, part–time working week) and involving
contractor workers (to give employment without benefits
for length of service and compensation)”. Even during the
crises such capitalists are getting sufficient profits. Basing
on the experience of the United States Parenti writes: “Even
during economic recession the rich grab larger pieces and
enrich themselves. Thus, revenues of corporations during
the recession in 1992 reached a record level. In addition to
reducing wages and other payments the companies at the
same time, exploited workers to the maximum extent... The
economic recession is not incurable disaster for big
capitalists. During the economic recession, they do away
with the relatively weak opponents, the trade organization
loses its authority and collapses, the strike movement
subsides, the increasing number of the additional
unemployed workers helps to reduce wages” [5].
Don’t these facts said about the US state as one of the
examples of the most successful application of the market
economy in the world prove that societies based on
extremely one sided market fundamentalism fall into the
vortex of social problems? Since the wealth and rapid
development in the output of the national product does not
mean progress. A lot of successful countries in this area can
be cited as example that is not strong enough to solve social
problems. Liberals consider growth of the Gross Domestic
Product in Azerbaijan as insurance from future crises. Can it
be seen about 30 time’s increase of national product from
2000 to 2013 years as insurance of the country from the
crisis indeed? Liberals agreed in reducing dependence of the
economy on oil and in the 2 times of increase of the Gross
Domestic Products over the next 10 years due to non–oil
sector. As if Azerbaijan economy can leave the strip of risk
and achieve a sustainable development if this program
executed. Liberals, of course, are wrong in their predictions,
and they forget the elemental fact that the increase of
national product in capitalism serves to a decline rather than

315

Випуск 94

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

to the development. By the increase of domestic product in
capitalism grow the risks of crisis so much. For example, let
us consider the example of Greece. The economy of Greece
depend neither on the oil factor nor the minerals, that is the
Greek economy is entirely based on the non–oil sector
which our most optimist prognosticators can only imagine it
for the next 50 years’ Azerbaijan and can envy it. But
Greece drags behind today. According to its population in
the country today Greece can be considered as the 2025
year’s Azerbaijan. As for the volume of the domestic
product Greece gets at least 4 times ahead of Azerbaijan.
And if all the things go well in 2025 and the 2 times of
growth promised by the government is achieved, in the best
case, Azerbaijan can produce up to half of the current
production of Greece [6]. On the whole, Azerbaijan needs at
least 40 years in order to achieve the volume of the national
product of Greece. The question arises, if a small country
like Greece with its 300 billion $ production is considered
today as one of the weakest and virtually insolvent
countries, then what can be better for Azerbaijan than to
increase its national production from 70 billion $ to 100–
150 billion $ in the future? [16].
Thus, the development of an Azerbaijan model of
market economic system is the undeniable reality. And at
this time, the successful application of some features of the
former Soviet heritage to the market development model, no
doubt, makes necessary to keep some of the advanced
features of the past. Ramiz Mehdiyev referring to this
nuance writes: “The concept of “conservatism” stir up the
sense of fear and panic in most people, as if the concept is
perceived as the past. However, as is well known,
conservatism is not directed on the radical destruction of
relations, but namely on the preservation and revival of
traditions” [2, p. 25].
This should consider, first of all, the increase of
economic activity and the development of paternalistic
model of society that President Ilham Aliyev has repeatedly
emphasized in many speeches and stated the locomotive
role of the state in the development of economy: “Special
attention is paid and will be paid to the development of the
industry. The process of establishing industrial parks is
going fast. It is intended to create industrial parks in the
regions – Ganja, Sumgait and Mingachevir [10]. At the
same time, specific industry areas, industrial zones must be
created in each town and cities. Since our economy, the
industrial potential and the population is growing. More and
more new working places must be established. Since there
are some countries where the population is decreasing, so,
there is not a serious problem for working places. However,
we increased to more than 170 thousand people last year
[7]. This growth is a very positive case – the manifestation
of economic development. But, our economic potential,
industrial facilities must conform to it. Therefore, in every
city, probably in the surrounding of the towns must be
special industrial zones. There, at the state expense of state
must be laid infrastructure and communication lines, created
opportunities for construction of new establishments in
order the entrepreneurs could set up a business for
themselves” [9].
This means that the state must play a leading role in
industrialization, continue the execution of subsidization
program to raise domestic production, which international
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organizations demand from us the opposite, and they claim
that ostensibly this factor leads to unfair competition.
The stagnation or decline of the economy in capitalism
is the worst, i.e. the crisis; the economic growth is bad
because it leads to the crisis. Capitalist man has to choose
between the bad and the worst; there is not good in his
choice. You are either in crisis or on the way to the crisis.
Today we consider ourselves lucky in comparison with
Greece because Greece is in a swamp, while we are still
going to this swamp. Therefore, it is not a sensible option,
that even though we know the outcome of this hell called
capitalism we are still waiting for our turn.
For example, we often hear that only 4% of the
population is engaged in agriculture in the USA, or only
10–20% of the total population live in the villages in
Sweden, the UK and other countries. This is, first of all, is
the indicator of the concentration of agricultural lands in the
hands of a handful of major agrarian corporations, and
that’s to say the indicator of forcing of millions small
landowners from the market. For example, if 40 years ago
there were 6 million farmer families in the USA, now the
number of such farms are less than 2 million. So, 4 million
farmers have become insolvent and destroyed over these 40
years. As a result, today in the US, “only 1% of food
corporations control over 80% of the food industry assets
which is about 90% of the profits. The remaining small
family farms are owed to banks and work suffering losses.
In this regard, the synthesis of liberalism and neo–
conservatism as an amplifying ideology completed with real
socialist and democratic elements was successful
ideological construction for Azerbaijan” [5, p. 24].
Of course, this is not only a purely economic issue, but
also and first of all is a matter of morality, and the
formation and preservation of sovereign national values
[12]. There is no absolute morality, but the historical
morality formulated by concrete historical conditions, the
current socio–economic policies. Aristotle taught: “None of
the merits come naturally, whatever is born does not change
under the influence of a habit” [8, p. 323].
This means that morality is a product of society and
social life, and the morality of society members is based on
the principles which the society, economic and social laws
are based on. In this case, the choice of liberalism as a
model for the development of our society means that
national values will completely succumbed to the wild laws
of the market fundamentalism and corporative capitalism. In
this regard, the neo–conservativist model which combines
and synthesizes the advanced, positive experiences of the
socialist and market economy shows itself as a successful
model of the mixed system containing the national spiritual
values formed by centuries along with the social and
economic values of society.
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Статья
посвящена
анализу
национально-духовных
ценностей
Азербайджана. Выбор темы, постановка проблемы, цель и задачи показывают,
что тема новая и актуальная. Автор, опираясь на опыт, стремился показать
огромную роль национально-духовных ценностей в дальнейшем развитии
Азербайджана и достиг своей цели. Автор указывает, что развитие
Азербайджана всегда было связано с развитием национально-духовных
ценностей. Национально-духовные ценности усилили в народе Азербайджана
чувство государственности, формировали у него чувство уважения и это дало
возможность стране войти в мировое сообщество как независимое
государство.
Ключевые слова: культура, мораль, национально-духовные ценности,
республика, Азербайджан.
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Мамедов Х. М., дисертант, Бакинський державний університет
(Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.com
Азербайджан: моральні аспекти соціалізованої ринкової
економіки та неоконсерватизму
Падіння радянської цивілізації та інтеграція в нову духовно–економічну
систему ставить перед Азербайджаном деякі невідкладні завдання. Ми
перебуваємо як перед моральним, так і перед економічним вибором – як
визначити вектор майбутнього розвитку? Дана стаття в певному сенсі є
спробою пошуку відповіді на зазначене питання. При цьому ми, йдучи від
однобокого трактування процесів, виступили з позицій неоконсервативної
моделі розвитку, що спирається на синтез передового і оптимального досвіду
людства. У статті ми намагалися дати неоконсерватиське трактування
Азербайджанської моделі розвитку з урахуванням порівняльного аналізу
конкретного досвіду деяких країн.
Ключові слова: неоконсерватизм, лібералізм, транснаціональні корпорації,
міжнародне право, державна відповідальність.

Мамедов Х. М., диссертант, Бакинский государственный
университет (Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.com
Азербайджан: нравственные аспекты социализированной
рыночной экономики и неоконсерватизма
Падение советской цивилизации и интеграция в новую духовно–
экономическую систему ставит перед Азербайджаном некоторые
неотложные задачи. Мы пребываем как перед моральным, так и перед
экономическим выбором – как определить вектор будущего развития? Данная
статья в определенном смысле является попыткой поиска ответа на
означенный вопрос. При этом мы, уходя от однобокой трактовки процессов,
выступили с позиций неоконсервативной модели развития, опирающейся на
синтез передового и оптимального опыта человечества. В статье мы
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

(стаття друкується мовою оригіналу)

Для современного азербайджанского общества
одним из важных и необходимых факторов при
формировании мировоззрения и воспитания людей
является правильное использование национальнодуховных ценностей. Эти вопросы могут быть решены
лишь в демократическом обществе, построенном на
принципе социальной справедливости, где охраняются
и развиваются национально-духовные ценности.
Азербайджанское общество полностью обеспечивает
эти возможности. Изменить естественно-генетические
факторы невозможно. Изменить же общественную
среду достаточно сложно. Легче всего изменить
виртуальную среду. Поэтому в азербайджанском
обществе велика роль художественной литературы,
искусства,
средств
массовой
информации.
В
современную эпоху телевидение, интернет, в общем
информационные технологии, являясь продуктом
творчества людей и научно-технических поисков
одновременно становятся средствами воздействия на
духовность и национально-духовные ценности.
Культура ежедневно создает новый круг интересов.
Люди задумываются над тем, что все созданное
техникой и культурой им необходимо. Мы должны
знать, что для обогащения национально-духовных
ценностей, нам необходимо черпать из массовых
культур. Сегодня в эпоху глобализации и научнотехнического прогресса мы не можем позволить, чтобы
современные технологии захватили всю нашу жизнь,
обеднили наши национально-духовные ценности.
Азербайджанское общество помогает индивидууму
быть во взаимодействии со всем миром. Именно он
своим сознанием, волей мобилизует силы для
деятельности. Воля связана с явлением, называемым
“самосознание”. “Самосознание” человека, или его “Я”
связано с появлением внутреннего контроля. Именно
это внутреннее “Я”, самосознание определяет волю
азербайджанца, а также различные критерии, нормы и
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идеалы отдельных областей его духовной жизни.
Однако само самосознание в первую очередь зависит от
нравственных и эстетических идеалов человека.
Достоинство,
считающееся
в
азербайджанском
обществе нравственной ценностью, можно рассмотреть
как одно из многообразных личных качеств,
определяющих зрелость, совместимость его с
обществом и людьми, а также его способности.
Перечислим следующие разновидности достоинства:
скромность, верность, бесстрашие, великодушие,
героизм, стойкость, чистосердечность, дружелюбие,
сытость, правдивость, доброжелательство, точность,
справедливость, терпимость, смелость, щедрость,
самоотверженность,
искренность,
солидарность,
ответственность, сознательность, гордость, терпение и
т.д.
Предмет философии выходит за пределы мира и
отражает отношение духовного существа - человека к
миру. В то время как наука изучает объективный мир,
без человека (без “Я”, без духовного фактора),
философия
изучает
очеловеченный,
символизированный мир. Искусство также отражает
мир художественными образами и символами. Все эти
области оказывают влияние на человека не прямо, а
косвенно. Исламская религия, к которой относится
азербайджанский народ, влияет на цели и смысл жизни
человека.
Цель философии и религии одна, однако первая
зиждется на познании, вторая - на вере. Турецкий
исследователь, профессор М.Корлаелчи, ссылаясь на
Гегеля, пишет: “Для существования религии нет
необходимости в философии. Однако, по мнению
Гегеля, для согласования духа со знанием, религиозной
правды с умом, философия вынуждена приобщиться к
религии”, так как религия непосредственно определяет
сущность, смысл жизни человека. Философия и
искусство играют большую роль в духовном
обогащении
человека,
делают
его
жизнь
содержательной, делают его вкус утонченным [3 ,с. 71].
Одной
из
национально-духовных
ценностей,
связывающих азербайджанцев друг с другом, является
исламская религия. Основной источник исламской
религии Гурани-Керим. Эта священная книга помогает
людям отличать правду от лжи. Религию считают
духовным явлением. Наш общенациональный лидер
Гейдар Алиев на всех этапах своей политической
деятельности
оставался
верным
принципам
национально-духовных ценностей и социальной
справедливости, показал пути реализации этих
принципов, особое внимание обратил на объективные и
субъективные причины их реализации. С этой точки
зрения, вопросы науки, культуры и искусства в
государственной политике Гейдара Алиева обретали
особое значение. В то же время, стремясь обеспечить
верховенство принципов социальной справедливости и
вопросов духовного воспитания, Гейдар Алиев особо
подчеркивал, что для прогресса общества необходимо
рационально
использовать
из
возможностей
общественных
наук,
культуры
и
искусства.
Подходивший к вопросам развития национальнодуховных ценностей из причинно-следственных
принципов, Гейдар Алиев считал необходимость
формирования и развития нравственных ценностей
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среди членов общества как объективную реальность.
Гейдар Алиев говорил: “Наш гражданский долг быть
верными национально-духовным ценностям, родной
земле, родному языку, великой и богатой истории,
народу, нации” [2, с. 101].
Конечно, у каждого народа есть свои национальнодуховные ценности. Как у нации, нашими национальнодуховными ценностями считаются религиозные
верования, родной язык, любовь к отечеству,
Азербайджанский флаг, герб и гимн, традиции и
обычаи, полное борьбы историческое прошлое,
государственность, исторические личности и т.д.
Музыка, безусловно, больше связана с чувствами и
влияет на настроение, эмоциональное состояние
человека. Однако многие педагоги подчеркивают
большую роль музыки в умственном воспитании.
Рассмотрим
разницу
воспитательных
функций
различных музыкальных жанров. Танец, ритмическая
музыка, эстрада, влияя в основном на чувства, создают
определенное
настроение;
здесь
сознание
не
проявляется, интеллектуального момента почти нет.
Симфоническая же музыка, как будто имеет
определенный
сюжет
и
последовательность
ощущаемых
чувств
приводит
к
раскрытию
определенных идей. Миссия азербайджанского мугама
заключается не только в создании у человека
определенного настроения, он также носитель идеи,
выражаемой чувствами. Впервые о философии мугама
написал Асиф Эфендиев: “Мугам создает в человеке не
только наплыв чувств, одновременно создает мир
глубоких раздумий. Здесь мы видим незаменимое
единство раздумий и чувств. Потому что мугам явление
не только сугубо эмоциональное, он появился как
символ обуздания страстей путем сильного разума и
логики [4, с. 476]. Наряду с музыкой, есть большая
потребность
в
сложносюжетных
прозаических
произведениях – рассказах, повестях и романах. Поэзия,
хотя и в большей степени влияет на чувства, однако ее
возможности значительны и в умственном воспитании.
Ценность поэзии заключается в том, что она может
направить внимание на особенности, не привлекающие
внимание простым взглядом и сознанием, может
раскрыть различные значения чего-то, даже вывести
мышление из шаблона и развивать креативное
отношение к реальности. Одна из самых важных задач,
стоящих
перед
азербайджанским
народом
–
благополучно выйти из перипетий глобальных
процессов, суметь сохранить свою специфичность и
самобытность. Однако, для достижения этой цели
необходимо познать себя и вместо того, чтобы
выступать против глобальных процессов, не потеряв
свой национальный колорит, включиться в ритм этих
процессов. Новый век поставил перед испытанием все
нации. Некоторые просто вовлекаются в общий поток,
попадают в колею впереди идущих. Люди вынуждены
попасть под влияние масс, так как они переживают
события. Хотя сохранение национальной самобытности
в новом амплуа на сущностном уровне, требует защиты
инвариантов. Эта тяжелая задача падает на
азербайджанских мыслителей.
Президент Азербайджанской Республики Илхам
Алиев особо выделил эти моменты: “Мы разделяем
общечеловеческие ценности, однако для нас основные
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ценности – это национально-духовные ценности
Азербайджана. С этой точки зрения, если мы обратимся
к истории, то увидим, что для жизни нашего народа,
сохранения его достоинства, гордости, незаменимую
роль сыграли семейные и национально-духовные
ценности. Для развития нашей страны, укрепления
нашей независимости и в полной мере упрочения
национально-духовных ценностей семейные ценности
всегда должны быть на высоте [10]. Для того чтобы
азербайджанские семьи были здоровы, счастливы,
между членами семьи должны быть искренние,
культурные отношения, отношения между родителями
и детьми должны быть построены правильно. Каждая
азербайджанская семья в первую очередь должна
воплощать в себе национально-духовные ценности,
наши традиции и обычаи. С первого же дня появления
на свет, наши дети должны воспитываться на своих
национально-духовных ценностях. В Азербайджане и
семья, и школа, литература и искусство, с одной
стороны, служат повышению духовного уровня
индивидуума, с другой – совершенствованию
общественной среды, тем самым становятся основными
участниками духовной жизни общества. В передаче
новым поколениям национально-духовных ценностей,
морали, традиций и обычаев велика роль культурных
памятников, семьи, художественной литературы,
национальной философской мысли. Однако самая
хорошая среда для сохранения национального духа, его
развития и передачи новым поколениям может быть
создана в условиях национальной государственности.
Национальное государство служит не только охране и
защите территории, материальных богатств, но и
национально-духовных ценностей. В это время
национальный дух превращается в образ жизни.
Идеология
государственности
и
национальная
идеология формируются на одной и той же основе –
национальной
философской
мысли.
Путь
от
этнонационального
мышления
к
сознанию
национальной государственности проходит через
синтез национального и общечеловеческого. Понятие
“национальный” носит два разных смысла: 1)
специфические для каждой нации и отличающие ее от
других
особенности;
2)
охватывает
единство
отличительных и общих черт. В условиях глобализации
наши национально-духовные ценности и в самом деле
сталкиваются с большими опасностями и без
обращения к национально-философской мысли, без
обеспечения
сформировавшейся
национальной
идеологией и без формирования национальносоциального сознания очень трудно спастись от этой
опасности.
Азербайджанский язык один из совершенных языков
со своими историческими традициями. Человек познает
себя, свое происхождение, в первую очередь, с
помощью языка. Язык, который мы слышим и учим –
это большое сокровище. Он в своеобразной форме
бережет и сохраняет историю народа, духовный опыт,
путь государственности, географические пейзажи.
Сохранение и развитие, являвшегося родным языком
для всех наших классиков, начиная от М. Физули до М.
Ф. Ахундова, от С. А. Ширвани до С. Вургуна, от Дж.
Мамедкулизаде до Дж. Джабарлы, его конкуренция с
языками близлежащих регионов имеет принципиальное
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

значение. В свое время бакинский миллионер
Г.З.Тагиев, а также такие просвещенные люди
Азербайджана,
как
Г.Зардаби,
Н.Нариманов,
Дж.Мамедкулизаде, Уз.Гаджибеков все свои силы
направили на создание печати на родном языке.
И устная, и письменная народная литература, и
наши песни, и эпическая и политическая мысль тесно
связаны с языком. Общность языка становится
причиной общности, созданных на этом языке
культурных сокровищ и единства художественноэстетических мыслей. Неудивительно, что тюркские
народы тесно связаны своей культурой и литературой, в
ряде случаев имеют идентичные художественноэстетические памятники, как например, “Деде Коркуд”,
“Короглу”, ашугская литература и т.д. Однако, как ни
велика роль языка, он не единственный показатель
национального единства. Здесь необходимо принять во
внимание образ мышления, уровень общественного
сознания, традиции, религиозную веру, образ жизни,
культурно-духовные
памятники,
а
особенно
философскую мысль, культуру политического и
экономического мышления. На самом деле, образ
жизни, вкуса художественно-эстетическая, даже
мифическая и фантастическая мысль, чувство святости,
уровень
рационализма
в
мыслях,
массовые
мероприятия, этнические особенности, традиционная
одежда, музыка, танцы и их единство с общественным
сознанием связано с территорией, климатическими
условиями, превалирующими видами хозяйства и
уровнем технологического развития. В развитии
национально-духовных ценностей азербайджанского
народа всегда была велика роль литературнохудожественной мысли. Образное мышление как образ
мысли всегда превосходил рациональное научное
мышление. Национально-философская мысль народа
была отражена не в научных трактатах и монографиях,
а в художественной литературе. Поэтому дорога к
философской мысли в основном шла через литературу.
Отечество – это земли каждой нации, оставшиеся на
хранение от отцов и дедов, на которой они родились и
выросли и создали культуру. Отечество – это не просто
участок земли с определенными границами, для людей,
живущих на этой земле отечество означает свободу.
Любовь к отечеству определяет нравственность
человека, обогащает его и имеет большое значение как
моральная
ценность.
Любить
отечество,
при
необходимости отдать за нее жизнь – священный долг
каждого.
В 1918 г. под руководством видного политического
деятеля М. Э. Расулзаде на Востоке была создана
первая демократическая республика Азербайджанская
Народная Республика. Созданной с невероятными
трудностями
республике
были
чрезвычайно
необходимы национальные атрибуты. Таким образом,
был создан флаг, соответствующий политической
линии главной идеологии страны “тюркизация,
модернизация, исламизация”, выдвинутой крупным
идеологом Алибеем Гусейнзаде, и этот флаг и в
настоящее время отражает в себе независимость
Азербайджана.
Государственный
герб
Азербайджанской Республики – основной показатель и
один из значимых символов нашей независимости и
свободы. Национальный герб отражает национальные,
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религиозные, мифические воззрения каждого народа,
государства, а также его исторические, политикоидеологические
и
культурные
взгляды.
Наш
государственный герб отличается от гербов других
стран богатой гармонией символов и всесторонним
отражением государственности, истории и культуры
нашего народа. Одной из национально-духовных
ценностей азербайджанского народа является его
государственный
гимн.
Национальный
гимн
Азербайджана, созданный на музыку великого
композитора Узеира Гаджибейли и слова нашего
крупного поэта Ахмеда Джавада и сегодня как
государственный гимн независимого Азербайджана
везде исполняется с большим вдохновением.
Однако в годы Советской власти это гениально
написанное произведение оказалось запрещенным,
нельзя было упоминать даже его название. Сегодня
государственный гимн независимого Азербайджана –
это действительность, рожденная из исторической
реальности. Эту историческую реальность в свое время
оценил Верховный Совет Азербайджанской Республики
и 27 мая 1992 года утвердил закон “О государственном
гимне Азербайджана” на музыку Уз. Гаджибейли, слова
на стихи А. Джавада “Азербайджанский марш”.
Таким образом, из государственных символов
Азербайджана, из их значения и сущности еще раз
становится ясно, что свойственные Азербайджану
национально-духовные ценности еще долго будут
влиять на возрождение и развитие национального
сознания нашего народа.
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Основні особливості національно-духовних цінностей
Азербайджану
Стаття
присвячена
аналізу
національно-духовних
цінностей
Азербайджану. Вибір теми, постановка проблеми, мета і завдання показують,
що тема нова і актуальна. Автор, спираючись на досвід, прагнув показати
величезну роль національно-духовних цінностей у подальшому розвитку
Азербайджану і досяг своєї мети. Автор вказує, що розвиток Азербайджану
завжди було пов'язано з розвитком національно-духовних цінностей.
Національно-духовні цінності посилили в народі Азербайджану почуття
державності, формували у нього почуття поваги і це дало можливість країні
увійти у світове співтовариство як незалежна держава.
Ключові слова: культура, мораль, національно-духовні цінності,
республіка, Азербайджан.

Akhmedov A. G., Teacher, Nakhchivan state University, (Azerbaijan,
Nakhchivan), zaur.aliyev@gmail.com.
The main features of national and spiritual values of Azerbaijan
This article analyzes the national and spiritual values of Azerbaijan. Choosing a
theme, problem statement, purpose and objectives show that the new theme and
relevance. The author, based on the experience, sought to show a huge role of
national and spiritual values in the further development of Azerbaijan and achieved
his goal.The author points out that the development of Azerbaijan has always been
associated with the development of national and spiritual values. National and
spiritual values of the people of Azerbaijan have increased sense of nationhood, he
formed a sense of respect and this has enabled the country to join the world
community as an independent state.
Key words: culture, morality, national and spiritual values, the republic,
Azerbaijan.
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ДРАМА ОБРАЗА НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Исследование посвящено этическим и эстетическим аспектам образа
Низами Гянджеви Азербайджанской литературе. С этой целью были изучены
произведения Мирварид Дильбази, Кямала Агаева “Мехсети”, Зейнал Халил
“Гянджинский орел”, “Сон поэта”. Научные источники связанные с этими
стихотворными драмами привели и указали конкретные примеры.
Ключевые слова: стихи, драмы, пьесы, мастер, исследования.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Образ Низами Гянджеви в Азербайджанской
литературе был показан эпическом,лирическом жанрах ,
а также и не осталса в стороне драмтический
стихотворный жанр. Хотя в этой области есть немного
работ , некоторые примеры должны принимать участие
в анализе. В Поэме “Мехсети” Мирварид Дилбази образ
Низами Гянджеви воспроизводится как стихотворная
драма .Между драмой и поэмой “Мехсети” появился
ряд различий. Образ Аиша и связанный с ним линия
сюжета были сняты из поэмы и место них была
добавлена сцена обучения Мехсети с девушками
студентами. Вторая часть драмы отражает эту сцену. Из
этих изменений мы предпологаем , что необоснованная
критика о Мехсети в драме “Низами” Мехди Гусейна ,
оказала влияние на Мирварид Дилбази.
Со стороны органов власти Мехсети была
депортирована зато что, обучал своих учеников, играть
и петь. В поэме этот мотив показывается на словах, а в
драме эпизод процесса обучения учеников Мехсети
сценируется. однако вэтой сцене была полностью
потеряна правдоподобность из-за исторического
искaжениe .
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“Мехсети: – Наргиле, пой то что учила в тот день от
Физули [6, с. 254]. Девушка читает: Ночь сердце
сожжено — счастливое когда-то сердце. Девушка
читает: Шеби Хичран йанар чанным. (Мехсети ее
останавливает) [6, с. 254]. Мехсети: – Дочь моя надо
сказать, не Шебу, а Шеби. “Шеби” –это озночает ночь.
Девушка довльно много играет и поют, Мехсети
дает ему знак, сидеть. девушка Мехсети обрашается
девушке по имени - Зайнаб. “Дочь моя, и вы будете петь
оставшуюся часть газелей” [6, с. 254]. (Физули ринди
шейдадыр, Хемише хелге русвадыр. Сорун ки, бу не
севдадыр, Бу севдадан утанмасын!) [6, с. 255].
Причины некомпонентного отношение Мирварид
Дильбази к истории и литературы, мы вынуждены
искать в вопросах подхода к изучению историколитературного процесса.
Глядя на историю исследований жизни и творения
Физули до сороковых годов можно сделать вывод, что
сделано не мало работ. До этого времени исследование
представляет следующую картину. Тофиг Абдулла Сур
“Взгляд на Физули “, “Фуйузат”, 1907; Фиридун бек
Кочарли,”Историческиe материалы Азербайджанской
литературы”, (1925); Мир Джалал,”Поэтические
особенности Физули” (1940). В дополнение к этим
научных работам Хамид Араслы дал информацию для
преподавания о жизни и творчества Физули в средних и
высших учебных пособиях. Физули занимает важное
место в программах и учебных пособиях в начальных,
средних и высших школах. Aвтор книг средних школ
почтенный писатель и поэт Абдулла Шаиг в своих
книгах
проанализировал
с
новыми
идеями
литературную деятельность Физули [3, с. 325].
Современных исследованиях показано, что Мехсети
Гянджеви писал не только в стиле четверостишие , а
также в жанре народного творчества.
Она долгое время выступала и читала стихи в
общественных собраниях и в других мастерских
организациях на родном тюркском языке, в стиле
народной поэзии, стиле четверостишие – который очень
близок к Рубаи и вела меджлисы, получила репутацию.
Несмотря на то, что самые ранние этапы ее стихов
были популярными в народе, но не доходили к нашему
времени и являются примерами народной поэзии. .
Четверостишия ее показывает ,что , она прекрасно знала
примеры народной литературы и глубоко усвоила
классическую поэзию. Тем не менее, Мехсети
прекрасно знала примеры письменной литературы
своего периода и полностью освоила классическую
поэзию” [5, с. 378].
М.Дильбази глубоко осознала, что в творчестве
Мехсети Гянджеви это два тенденция. Отсутствие
мастерства художественного творения поэта и
недостающие элементы в поэме “Мехсети” она
старалась показать в пьесе. Как видно, автор в свое
время противостоял искажений, возникающих из
словесного творчества, но в то же время сама допустила
научно исторические искажения и тем самим
уменьшала значения искусства.
Написанный по указанию советской идеологии
образ Низами находит свое отражение стихотворном
драме “Мехсети” Камала Агаева. Произведение было
написано в 1958 году. “Впервые Нахчиванском
музыкально-драматическом театре была премьера этого
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

произведения, и был сыгран 24 октября 1964 года”. В
1965 году, был хорошо принята критиками: Камала
Агаева творческий относился к сложности темы,
приложил немало усилий для создания могучих
человеческих характеров [7, с. 6]. В драме K.Агаева
“Мехсети” сюжетная линия охватывающий период
ознакомления Хетибoглы и Мехсети, находится на
подъеме со дня его смерти. Жизненые пути Мехсети,
представителья руинов и Хетибoглы, в качестве
представителя мечети пересекаются. Общественность
влияет на его свободную любовь Хетибoглы и вместе с
ним идет против идеи суфистов. Общественность не
допускает смешение Суфизма и Шариат. В
произведений Мирварид Дильбази Мехсети была
обьявлена “вероотступницей”и изгнана с родины со
стороны властей. События происходят в районе
Харабат города Гянджа. Драматург показывает, что
собравшихся вокруг руины , это представители
рабочего класса.
“За строящегося здания в восточном стиле совет
поэтов, впереди народный путь. Старый каменщик
вместе с учеником заняты работой. В меджлисе
повышается голос певицы”. В Меджлисе Мехсети ,
Ильяс , Рена и жена Ильяса делиться своими
поэтическими мыслями. Дедушка Парвар – старый
архитектор, Ашраф – ученик архитектора, Таргул –
дочь дедушки Парвар и ученик Мехсети говорят о своей
пользы для общества. Идет сравнения между мечетью и
таверной. (Ильяс: (наблюдая над людьми идущих в
сторону мечети) Бу емрин сесийле бир гем карваны
Гедир газанмага гениш дунйаны Сен о дунйанын йазыг
гурбаны, Бу дунйа ешгиле херабата гел) [4, с. 40].
Таргул: Месчидде гурулур феган мечлиси, Бах бурда
гурулур урфан мечлиси. Бесдир ки,динледин бу гемли
сеси, Бихуш олма беле,харабата гел [4, с. 40].
Этот момент произведения напоминает поэму
Физули “Ринд и Захид”. В произведении правильно
отсвечиваются отношение суфистов к людям шариата.
На самом деле чувствуется понятия “суфизма” и
“руина”. Представитель харабата Мехсети в меджлисе
“Мей” отказывается от вина: (Хокмдар, .... инди герек
сизindi gərk сиз Окуз буйнузундан мей исесиниз) [4, с.
69]. Мехсети: (Хокмдар саг олсун ичен дейилем,
Башгадыр конлунде йашайан алем) [4, с. 69].
Сказанное от уст Месхети мысли “ Ичмирем ки мест
олмаг üçün, ичирем местликден айылмаг учун” [4, с.
70] дают нам сделать выводы, что драматург имел
определенные представления о суфизме. Но здесь, мы
видим, что некоторые понятия суфизма в поэме было
неправильно изложено. Из за того, что слово мюрид
была неправильно использована, привела научной
ошибки. В произведении мюриды показаны как люди
служащие дворцов и связанные с мечетью. В драме
“Мехсети” Камала Агаева образ Ильяс показан как
ученик Мехсети. Отношения были построены как
учитель-ученик.
Ильяс
является
основным
представителем”руины”. Мехсети до конца жизни не
принимала смерть плоти своего верного друга Ильяса,
была уверенна в вечности его и выразился следующим
образом. “Сабахын веслине умидварлара Не гесд
герекдир, не сыхыначаг. Гелбине сыга билмез даш
диварлара, Шаирин мескени дунйадыр анчаг” [4, с.
135].
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Драма Камала Агаева “Мехсети” с одноименным
названием произведения Мирварид Дильбази имеют
одинаковый
сюжетный
и
идейную
линию,
незначительно отличаются друг от друга. Из-за системы
персонажи произведения тесно схожи. Схожесть этих
произведения связано с одинаковыми источниками
питания. Ясно видно, что на оба произведения были
написаны под влиянием романа Магомед Саид
Ордубади “Меч и перо”. Создание образа Низами
Гянджеви в советско-азербайджанской литературе мы
видим в творчестве Зейнал Халил - который написал
две драмы. В 1975 году 6-м здании журнала
“Азербайджан” был опубликован стихотворное драма
поэта “Гянджинский Орел”. Позже, Зейнал Халиль
добавив пролог и эпилог в это произведение включил
его “Избранные произведения” (1978) Небольшие
изменения в произведении в направлении системе
персонажей и идей привели значительной изменении
содержание. В произведение добавили образ дедушка
Заман и его внучка Айдогду. Если в произведении
“Гянджинский Орел” сюжет была прямая, а драма “Сон
поэта” разрабатывается на основе существенного
мотива сна. В драме “Гянджинский орел” Мухаммед
демонстрируется как дворцовый поэт и происходящие
во дворце предательства делает его жертвой дворца.
Однако, в пьесе Захид Халила “Мечта поэта”,
происходившее
беспощадные
события
дворца
представляются как сны Низами.
Стихотворное драма “Мечта поэта” отличается от
предыдущих произведении своим свойственностью.
Сюжетом произведения является мотивация сна и,
поэтому произведения называется “Мечта поэта”. В
отличие от предыдущих композиции драмы, в него
включены пролог и эпилог. В прологе описывается
духовная атмосфера дома Низами Гянджеви. Семья
поэта состоит из сына и садовника - дедушки Заман,
который живет в доме, его внучки Айдогду. В
окружности этих трудолюбивых людей жизнь течет в
атмосфере уверенности, любови и опоры. Здесь каждой
душой правит только любовь. У молодежи Мухаммедом и Айдогду есть нежное привязанность.
Оба влюблены друг в другу. Пожилые одобряют эту
любовь молодых. Низами на плече мантия выходит на
крыльцо, медленно спускается в сад. Приближается к
Мухаммеду и Айдогду. Целуя лоба, Низами дает
благословение.: “Меним балаларым!..Хошбехт олун
сиз, Урекде галмасын бир истейиниз!” [8, с. 167].
Получив приглашение от правителя Ширвана
Мухаммед присоединяется дворцовому меджлису и
завывает большой успех. Молодость и авторитет
Мухаммада, привлекает внимание молодых дам дворца,
начинается любовные колизея. Дочь Ахистана
завоевала сердце Мухаммада. Жена Шаха Интизар тоже
не может оставаться равнодушным к Мухаммеду. Это
отношение выражает обеспокоенность у Мухаммеда. В
тоже время поэт дворца Дербенди не спускает глаз с
Мухаммада. Чувство ревности, зависти заставляет его
убить Мухаммада. Везир хочет использовать любовные
приключения для своей выгоды. Управляя ситуацией он
хочет завоевать Хиджрана, убить Мохаммеда,
покушаться на Шаха, планирует взять в руки власть.
Построенные вокруг Мухаммада этих сетей прближает
опасности к его аресту и попадание к виселице. Тем не
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менее, Мухаммад сбежав вместе Хиджраном и
бросившись в реку не сдается палачам и, избегает
виселицы.
В эпилоге драмы “Мечта Поэта” все это становится
известным как ужасный сон Низами Гянджеви. Члены
семьи собираясь вместе, чтобы говорить о любви
рассказали, об ужасах дворцов.
Основная идея произведение “Мечта поэта” как и
других драмах, состоит из свободолюбивых людей.
Быть обманутый золотом, известностью и славой
приводит к катастрофе и это рассматривает драматург
как логическое завершение: вечность Низами есть его
свободолюбивость.
Мы получили интересную информацию от Имрана
Аббасова – написанном и вышедшем наружу
произведение З.Xалила “Мечта поэта”. Наиболее
важное произведение из архива З.Xалила является
последний реликт своих читателей и зрителей
“Гянджинский орел” драма (“Низами”). Незабываемый
поэт часто вспоминал, что первую версию произведения
“Низами” он написал в 1940 году, к 800-летному
юбилею великого азербайджанского поэта Низами
Гянджеви и мечтал увидеть его сценический вариант.
Но почти 33 лет спустя, в начале 1973 года поэт занова
основательно работал над своей первой пьесой, и назвал
ее “Гянджинский орел”. Для того, чтобы предоставить
информацию о содержании произведение исследователь
писал: ““Гянджинский орел” состоит из эпилога,
пролога и из восьми картин стихотворной драмы”.
Несмотря на то, что тема является исторической,
чувствуется, что автор опирается на воображения поэта.
В произведении рассказывается о дружбе жившего в XII
веке великого поэта Низами Гянджеви с Хагани
Ширвани, об их любви к родине, патриотизме и борьбы
их существующего режима.
В своих крупномасштабных работах исследователь
З.Халил, основываясь на типичных характеристиках,
писал: “Характерной особенностью является то, что
писатель современности смог связать разные важные
события периода в темах своих поэм, а также смог
объединить личные чувства героев с желаниями
общества. В произведениях “Автор”, “Мечта поэта” он
также подчеркивал сочетание историчности и
современности: “Утренняя звезда”, а также драма
“Мечта поэта” даже если больше соответствуют
исторической реальности, являются совершенно
современными произведениями. Современность в
контексте этих произведений это представленные
возвышенные эстетические идеалы героев” [2, с. 4].
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Драма образу Низами Гянджеві в азербайджанській літературі
Дослідження присвячене етичним і естетичним аспектам образу Низами
Гянджеви Азербайджанській літературі. З цією метою були вивчені твори
Мирварид Дильбази, Кямала Агаева " Мехсети", Зейнал Халил "Гянджинский
орел", "Сон поета". Наукові джерела пов'язані з цими віршованими драмами
привели і вказали конкретні приклади.
Ключові слова: вірші, драми, п'єси, майстер, дослідження.
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Drama image Nizami in the Azerbaijan literature
Research is devoted to ethical and aesthetic aspects of the image of Nizami
Ganjavi Azerbaijan literature. For this purpose have been studied works Mirvarid
Dilbazi, Kamal Agaev “Mehseti”, Zeynal Khalil “Ganja eagle”, “Dream of the
poet”. Scientific sources associated with these poetic dramas and led the case studies.
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POET, WRITER AND PEDAGOGUE NECIP FAZIL KISAKUREK
IN MODERN TURKISH LITERATURE
The study is intended to provide the public works of modern Turkish poet, writer
and educator, whose experience is important today as Turkish literature and culture
in general. This article provides a thorough analytical overview of his life experience,
work, as well as pedagogical ideas as embodied in his work and in immediate
practice. The paper reflects on the idea of interaction between education and family
education, of the development of education in various fields. The scientist emphasized
the importance of education as a moral and natural science to progress the nation in
general and humanity in particular.
Keywords: Nedzhip Fazyl Kysakyurek, poet, writer, teacher, work, modern
Turkish literature and life.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Mentioned as “Sultanu–shuara” (Sultan of the Poets) of
modern Turkish poetry, NecipFāzılKısakürekwas a
Turkishpoet, novelist, playwright and philosopher. He is
also known simply by his initials NFK. He was noticed by
the French philosopher Henri Bergson, while NecipFazil
had been a student of his in Sorbonne during the 1920swho
later became his teacher.
NecipFazil is considered by almost all literary critics as
the most important poet, author and thinker of the Republic
period of Turkish literature.
NecipFazil produced all types of literary works, such as
poems, memoirs, articles, reviews, novels, stories, dramas
and plays. But, he is referred to as a poet at first and
accepted as one of the milestones of modern Turkish
poetry[3,р. 27].
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Wobbled between the metaphysical and the existential
questioning in poetry, the poet describes himself as one
ofthe those people who has a “bleeding brain” during the
spiritual crisis in modern period.
Later, he pioneered an Islamic social movement in
Turkey by folding the mystical relationship between man
and God as a civilization.
Kisakurek, in 1945, started to publish “Buyukdogu”
(Great East) magazine and for long years, established the
ground for ideas and action; reached out to Turkish people
through Buyukdogu; shared his philosophy of mysticism,
religious feelings and thoughts in the magazine with
readers[1, р. 134].
He also gave many conferences in Anatolia.
Kisakurek’sBuyukdogu magazine turned into a school in
the Turkish literature and has created a strong opposition
voice.
Necip was born in Istanbul in Sultanahmet. In his own
words, he was born in “a huge mansion in Çemberlitaş, on
one of the streets descending towards Sultanahmet” in 1904.
His father was AbdülbakiFazılBey who held several posts
including deputy judge in Bursa, public prosecuter in Gebze
and finally, judge in Kadıköy. His mother was an emigree
from Crete. He was raised at the Çemberlitaş mansion of his
paternal grandfather Kısakürekzade Mehmet HilmiEfendi of
Maraş; he was named after his great–grandfather Ahmet
Necib, as well as his father, Fazıl.
NecibFazıl learned to read and write from his
grandfather at the age of five. Along his frequently
interrupted educational life, he attended various schools. He
studied in many schools during his primary education,
including the French School in Gedikpaşa, After graduating
from the French School in Gedikpaşa, he continued his
education in various schools, also including Robert College
of Istanbul as well as the Naval School. He first began to
take an interest in literature and culture at this school.
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim AşkiEfendi
and HamdullahSuphi were among the prominent people of
the time who were his teachers at high school.
He received religious courses from Ahmed Hamdi of
Akseki and science courses from Yahya Kemal at the Naval
School but he was actually influenced by İbrahim Aşkî,
whom he defined to have “penetrated into deep and private
areas in many inner and outer sciences from literature and
philosophy to mathematics and physics”. İbrahim Aşkî
provided his first contact with Sufism even at a “plan of
skin over skin”. “After completing candidate and combat
classes” of Naval School, Kısakürek entered the Philosophy
Department ofDarülfünûn (university) and graduated from
there (1921–1924). One of his closest friends in philosophy
was Hasan Ali Yücel[5,р. 89].
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He studied in Paris for one year with the scholarship
provided by the Ministry of National Education (1924–
1925), until the scholarship was cancelled. After returning
home in 1926, he worked at Holland, Osmanlı and İş Banks
(1926–1939), and gave lectures at the Faculty of Linguistics
and History and Geography and the State Conservatoire in
Ankara and the Academy of Fine Arts in İstanbul (1939–
1942). Having established a relation with the press in his
youth, Kısakürek quit civil service to earn his living from
writing and magazines[7].
Features of his works
NecipFazılKısakürek led an extremely productive life,
and wrote many poems, plays, articles, and essays. After
1923, NecipFazılKısakürek earned himself a place in the
literary world through the articles and poems that appeared
in various publications and newspapers. His first volume of
poetry was published in 1925, and many poems and plays
followed. But his first novel appeared in 1970, after a long
period of silence.Kısakürek is best known for the poems
that he wrote during the first years of the Republic; rendered
in syllabic meter, these are aesthetically minded, profoundly
metaphysical and psychological pieces. This type of poetry,
especially because of the emphasis placed on the aesthetic
aspect, represented his quest for a common and pure poetic
language, an enthusiasm that he shared with some of his
contemporaries. In the hands of NecipFazılKısakürek, the
syllabic meter that had until then been struggling within the
confines of a formal structure, was elevated to a competent
level. In addition, he is unique among his contemporaries
because of his pathetic and tragic characters, who
manifested themselves through mystical and metaphysical
tendencies, unfounded fears, and delirium. Through this
innovative approach, NecipFazılKısakürek has had a lasting
impact on many poets that followed him.
In
addition
to
poetry,
for
some
time
NecipFazılKısakürek was actively involved with drama as
well. Sensations such as fear, terror, disgust, mistrust,
suspicion, isolation, which appeared as abstract concepts in
his poetry, have been carried to the stage through various
dramatic techniques and striking dialogues. His dramatic
characters are often guilt ridden, and they experience heavy
pangs of conscience. His plays often forced the limits of the
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mind, and took up themes such as the relationship between
destiny and will, the relationship between mind, feeling and
intuition, and the conflict of the tangible versus the abstract.
Due to all this, some critics argued that Kısakürek was
influenced by the Nordic tradition of drama. Indeed, most of
Kısakürek’s dramatic works are composed with
meticulously detailed technique, and they leave little room
for interpretation or creativity by the producer or the
dramaturge. However, despite these obvious restrictions, the
Turkish State Theater has performed almost all of his
dramatic pieces repeatedly.
In his works and speeches, he underlined problems that
nations faces and gives solution. He experienced western
and eastern cultures, influenced importance of to be honest
man, gentleness, sacrifices for country. Moral education
takes place consideration of his thoughts. Throughout his
life, NecipFazil stressed moral and humanitarian values
such as hard–working, goodness, benevolences, patriotism,
morality, to love every human and believed to give
education of both ethics and science[4,р. 65].
In his own words, having “learned to read and to write
from his grandfather in very young ages”, Kısakürekbecame
“crazy about limitless, trivia reading” until the age of twelve
starting from “groups of sentences belonging to lower class
writers of the French“. He writes as follows: “My interest
climbing up to the works such as (Pol veVirjini),
(Graziyella),
(La–dam–d–kamelya),
(ZavallıNecdet)
claiming to be sensational and literary, eventually
transformed into an illness and surrounded my nights and
days as a net”[2, р. 11].
Having been involved in literature with such a reading
passion, NecipFazıl states that his “poetry started at the age
of twelve” and that his mother said “how much I would like
you to be a poet” by showing the “poetry notebook of a girl
with tuberculosis” lying on the bed next to his mother’s bed
when he went to visit her staying at the hospital, and adds:
“My mother’s wish appeared to me as something that I fed
inside but I was not aware of until twelve. The motive of
existence itself. I decided inside with my eyes on the snow
hurling on the window of the hospital room and the wind
howling; I will be a poet! And I became”[2,р. 19].
The first published poem of NecipFazıl is “Kitabe”
(inscription), a poem that was later included in his book
ÖrümcekAğı (Spider Web)with the title “BirMezarTaşı”(A
ravestone), it was also published in the YeniMecmua (New
Magazine) dated 1 July 1923.
By 1939, his poems and articles were appearing in
magazines such as YeniMecmua, MilliMecmua, Anadolu,
Hayat and Varlık, and Cumhuriyet newspaper.
After returning home from Paris in 1925, NecipFazıl
stayed in Ankara occasionally. On his third visit, he
published a magazine called Ağaç on 14 March 1936 by
providing the support of some banks. Ağaç, the writers of
which included Ahmet HamdiTanpınar, Ahmet KutsiTecer
and Mustafa ŞekipTunç, decided to follow a spiritualist and
idealist line. Kısakürek later transferred to Ağaç (Tree)
magazine published during six volumes in Ankara to
İstanbul, however, unable to establish a viable reader base,
the magazine was closed at the 17th volume.
NecipFazıl next began to publish the magazine called
BüyükDoğu (Great East). Starting in 1943, the magazine
was published intermittently as weekly, daily and monthly.
In 1978, he was prosecuted because of his controversial
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articles and publications and the magazine was forced to
close. NecipFazıl also published a political humor magazine
called Borazan (Bugle), of which only three volumes were
published.
NecipFazıl was awarded the First Prize of C.H.P. Play
Contest in 1947 with his play Sabır Taşı (Stone of
Patience). Kısakürek was awarded the titles of “Great
Cultural Gift” by the Ministry of Culture (25 May 1980)
and “Greatest Living Poet of Turkish” by the Foundation of
Turkish Literature upon the 75thanniversary of his birth.
NecipFazılKısakürek died on 25 May 1983 in his house
at Erenköy after an illness that “lasted long but did not
impair his intellectual activity and writing” and was buried
in the graveyard at the Eyüp Cemetery on the ridge ofEyüp
after an eventful funeral[6].
He gave numerous works in various fields to educate the
people especially for next generation. His works are now
being read by various cultured and thoughtful people. To
honor him still anniversaries of his birthday and the day he
died, meaningful organizations by private and governmental
are held.
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Поет, письменник і педагог Неджіп Фазил Кисакюрек у сучасній
турецькій літературі
Дослідженняпокликанепредставитигромадськості
твори
сучасноготурецькогопоета, письменника та педагога, досвідякогосьогодні є
важливим
як
турецькоїлітератури,
так
і
культуривзагалі.
У
статтіздійненоретельнийаналітичнийоглядйогожиттєвогодосвіду, роботи, а
такжпедагогічнихідей, щовтілились як у йоготворчості, так і у
безпосереднійпрактичнійдіяльності.
У
роботівідображеніідеїщодовзаємодіїосвіти
та
родинноговиховання,
ідеїрозвиткуосвіти в різних областях. Науковецьакцентувавувагу на
важливостірозвиткуосвіти як моральної, так і природничо-наукової для
прогресунаціївзагалі і людствазокрема.
Ключові слова: Неджіп Фазил Кисакюрек, поет, письменник, педагог,
працює, сучаснийтурецькийлітература, життя.
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Поэт, писатель и педагог Неджип Фазыл Кысакюрек в
современной турецкой литературе
Исследование призвано представить общественности произведения
современного турецкого поэта, писателя и педагога, опыт которого сегодня
является важным как турецкой литературы, так и культуры вообще. В
статье осуществлен тщательный аналитический обзор его жизненного
опыта, работы, а так же педагогических идей, воплотились как в его
творчестве, так и в непосредственной практической деятельности. В работе
отражены идеи по взаимодействию образования и семейного воспитания, идеи
развития образования в различных областях. Ученый акцентировал внимание
на важности развития образования как моральной, так и естественно-научной
для прогресса нации вообще и человечества в частности.
Ключевые слова: Неджип Фазыл Кисакюрек, поэт, писатель, педагог,
работает, современный турецкий литература, жизнь.
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AHMAD KAMAL’S CRITICAL ACTIVITY
IN THE FUYUZAT JOURNAL
One of the authors who published articles connection with literary criticism in
“Fuyuzat” journalis Ahmad Kamal.Sometimes he gives extreme critical opinions, and
prefers Ottoman literature from Azerbaijan literature.Feeling self-satisfaction in his
article, the author prefers new, literary models of Europe.
Keywords: media, literary criticism, condemning spirit, the Turkish.

(стаття друкується мовою оригіналу)

It is clear from the presentation that, he was originally
from Istanbul, graduated from “Darusafaq schoolpurchase”, while working as a school teacher of literature,
Ahmed Kamal, published a lot of articles, and poetries in
the page of “Sabah” (“Tomorrow”) related to Turkish
literature, "Treasure Fünun" newspapers in Turkish
literature and gave great service and the "new literatureJadida" to the literature of the last TevfikFikret, Mr.
Shakhabetdin, Ismail Safa, E.Nadir, Suad Hussein, H.Sirət,
he has self-esteem along with gentlemen Nasib [3, № 18].It
is known that in the next sentence, he was released 7-8
years ago, the idea of cutting the destroyer "control of the
Ottoman bureaucracy, he went to Egypt, and founded
“Dogrusoz” (the right words) newspaper.For his writings
publishing on the page of “Dogrusoz” he was forced to
leave Egypt. Management also reported that, "Ahmet Kemal
Bey" right words "to supply customers 14 years old remain
the number one place on the number of" Fuyuzat "sent." [3,
№ 18].
On the issue of Journal was published article called
“Under the wings of Phoenix” by Ahmad Kamal [4, № 18].
A scientific-political nature, as noted by the author himself
Ali Bey Huseynzadeh "Life" and quoted the "Turkish"
published in newspapers "QAF and the Phoenix," the title of
the article written under the influence of the work of these
and other issues raised in the literature and the following
sentences show the critic's work in the journal, the author
tried to clarify[4, № 18].
In the Journal he expresses their views on criticism of
Ali Husein had discussed with the celebration of the 17th
edition of the author's magazine published its "philosophyshabby" poem [1,№ 17] and "victims of captivity of Hasan
Sabri Ayvazov : Əbəveynlərə sign, "the story of a [2, № 17]
discusses the specific analysis of the material by selecting
the works.
It is clear from the analysis of the poem and the story,
Ahmed Kamal is a competent knowledge of the laws and
literary writers. Analysis of the eleven stanzas of his own
"philosophy-miserable" six couplets of poetry in different
ways, as an example, and in particular his penchant in the
author eloquent statements are feeling a strong love affair
with cleanliness. Thus, the analysis of the last sentence of
the poem is fully confirmed our opinion. As in the sentence
are:
Həp yazdığım bu şeyləri sən ağladın bana,
Kirpiklərimdə ey qararan titrəyən şəhab![4, № 18].
Telling the context of Ayvazov fairy tale story, the
author don’t speak the content of the art features of work, he
has not convinced it's a goal. Thus, the author of the story,
accusing the author of the story in question is the so-called
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"Author Sanahayi Hanke brought up in? As a symbol of the
Lord will open the minds of students in the face-to-lore.She
open the eyes of the Islamic school in what is a Found "[4,
№ 18].
Ahmed Kamal's “Tahir Musayev” article that published
in the 19th issue of the magazine, published under the pen
name "Tahir Shakir" article [5, № 19], "Life", "Guidance",
and "Fuyuzat" collection of poems published author Ibrahim
Tahir Musayev "Guidance "in the newspaper about the
poems. Let's just say in advance that this article is not to
analyze Tahir Musayev’s poems, became the target of
criticism. Let us consider a few sentences: "This issue ("
Guidance "newspaper envisaged number of 94-VA), Dr.
Abdullah Cevdet Bey Musayev:
Məktəbi-təbim, təbiət məktəbi-fəyyazıdır,
Cümlə mafövqüt-təbiyyat xülyadır bana,Under the auspices of having submitted poems,
preferences and participation has a set of strange. Thank
you this, unfortunately, coincided with the publication of
the lines have not been able to, and criticism "[5, № 19].
Let's look at another sentence:
“ Qalmayıb can qorxusundan qəlblərdə itminam,
Fərqinə insanların azərfəşan olmuş cahan,-[5, № 19].
Connection with literary criticism of Ahmad Kamal's
article was published in 19th issue of the journal “A.K”
signature "discretion" in the two articles that have been
written about them can be considered. The first two lines of
"discretion" Said Salmase not named in the records
"Making insisted," and the first sentence of the poem is that
the poem is no doubt that this hypothesis does not hold
Salmase. The sentence is as follows:"Literature is engaged
(engaged – V.A) poets and the poetry is tolerance. Thank
ask to pay attention" [6, № 19]. The young poet of poets the first steps in the world of literature, which has focused
on poetry of Salmase urging him to example, and Ahmad
Kamal second sentence says: "Every day irksome and the
settlement of Bimen discredit what, but a great merit to
write poems as self-esteem if they do not serve much of the
literature. "[6, № 19].
The second argument is the Baku poets occasional
poems in "Fuyuzat" Hasib Gudsi eight stanzas, which is
published in the “Bob” poems about it. According to
Ahmad Kamal the gazelles of the work due to be published
in the journal "intiqada value is a virtue" [6, № 19],
respectively. Although there are a number of defects Ahmad
Kamal’s language and content, and the idea of gazelles,
which satisfy both the art and gazelles couplet:
Qudsiya, elmi bizə kəsb edib xətmi-rəsul,
Əhmədə millət olan eyləməz inkari-kamal,example, wrote: "This indicate that a poet-raid of
valiant" [6, № 19].
One of the critical writings of Ahmad Kamal have been
published in the journal, answer to Ibrahim Tahir Musayev,
intention of "Brief in response to the article" [7, № 21].
Acute conviction of spirit, which in some non-ethical
statements in this article is to draw attention to a few
aspects. First, Ahmed Kamal quite conceited and arrogant
man. Let's look at the first sentence: "Last week, one of the
works of Tahir Shakir could not see an answer to criticism"
[7, № 21]. After it was written with irony and criticism to
T.Musayev, the author begins with the definition of
self.Ibrahim Musayev being in ignorant, literature, and
media accused. There is no civility, there is Ahmed Kamal
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name-," the reason for the high praise and an invitation to
visit Turkey, a person may be freely linked, these sentences
are not afraid to use it to see what the author calls the
charges against him are illiterate?
He, to Tahir Musayev - "Sir, we have a clear goal of the
Language poets Caucasian poetry, and the national
homeland of the -in time is referred to the path of progress
and the Rise", saying: "Remarkable! Who told thee that
thou the Caucasus?.... you may need to call a wash"Turkish" If you are the meaning of what you wrote it, do
not meaning Turkic language "[7, № 21]. Then Ahmad
Kamal demonstrated its to Musayev literacy "teaching",
gushed a bit writes: "But O Shakir! I wonder why until you
understand all these things, and cognitive science, is there?
No, no "[7, № 21].
It is clear from the article, Tahir Musayev didn’t like
Ahmad Kamal’s poetry in his article published in “Irshad”.
This remark Ahmad Kamal typical response was as
follows:. In order to be found in such a case, at least one of
them saying imitative power of the show were . But the
fatigue! This work is very far from you! "Philosophyshabby", "one night Atədə" t leave. Because of this, then
you are more than forty."[7, № 21].
The second point is that the article is from the soul, and
it is not like the aspect of the Azerbaijani Turkic, and he
wrote: "Here's bay, sir, we criticism of the frequency and
the Arab Ottoman spoon to drink soup. We do not have this
soup. We're home in need.". This just did not like the
comments and respond to the following non-ethical
sentence: "We, Musayev Ottoman Arab soup spoon and did
not invite any time. What we ate [7, № 21].
Many do not see the need to extend the issue of the
article, in our opinion, the Turkish aimed at giving the final
sentence: "I have spoken native language in the progress of
the centuries-old Lisa əqsami-politics and philosophy, and
had occasion to Fünun, binaənəleyh evolution and progress
have been deprived of the road" [7, № 21].
The first article is dedicated to the memory of a little
action, and, we can say that, based on the memoirs of Ismail
Safa said. Safa Ismail in the "Mirsad" and "education" to
work in newspapers, in-depth analyzes of readers conducted
by the researchers of the author, the "literature- one of the
first" call.Biography on the surface, which are limited to a
few sentences, Ismail healing art in the world, it is
important to inform the author that links him, and he is not
now in the hands of Safa, summing up his views based on
those memories. The following sentences due to literary
criticism: "The late Turkish, Arabic, Persian, French writer,
and would. Work, the leaders of our memory: "Məgdureyilove", "Xədəmai-Safa", "Mulahizati-ədəbiyyə", "Sunuhat"
[8, № 22].
Despite “Proof-istibah” article [9, № 23]is the sociopolitical character, the particular literary work and the
events have not yet been analyzed, criticized the sentence
given to a few of them give a few examples of the most
appropriate: "Criticism work, and it is an event Mehak
Mehak. A work of man, to be the foundation of an event,
have to analyze it. A work can be analyzed in an event-be
recognizable with their "[9, № 23].In future articles, so do
not hesitate to Tahir Musayev, it is difficult to understand
the incomprehensible Ahmad Kamal’s writing difficulties
aside, without specifically analyzing the results of the work
of any difficulty in making valid.
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Ahmad Kamal’smain goals of the last article published
in “Fuyuzat” is again to criticism Tahir Musayev. At the
beginning of the article has not been in a while, he had
traveled to Europe, brought to the attention of readers, the
Muslim press, "The difference between the Islamic press,
iron and, or the difference between Iran and the Arabian
caravans!No creed! Language does not exist! Do not
understand the word no! All investment movqif of a
partiality "- in the words of a man with a drawn sword
whether it is self-Tahir Musayev " This is the work of "a
long Calling [10, № 32]
After reviewing the articles of Ahmad Kamal, we can be
concluded so that he, M. Hadi, told from H.Qudse, and
Salmase and he liked it works though, did not like the
language, the literature and, as a thinker, a master of
M.Hadi as well as the poets and writers of his "Fuyuzat" to
a journal for publication after the imposed restrictions, they
are not perfect, but it he likes Ottoman poets and their
works are challenged propaganda.
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Критична діяльність АхмадаКамаля в журналі " Фуюзат"
Один з авторів, який опублікував статті з літературної критики в
журналі " Фуюзат" являється АхмадКамаль. Іноді він дає екстремальні
критичні думки, і віддає перевагу літературі Османа з азербайджанської
літератури. Відчуваючи самозадоволення у своїй статті, автор віддає
перевагу новим, літературним моделям Європи.
Ключові слова: преса, літературна критика, засуджуючи дух, турецький.
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Критическая деятельность Ахмада Камаля вжурнале “Фуюзат”
Один из авторов, который опубликовал статьи с литературной критики в
журнале “Фуюзат” является Ахмад Камаль. Иногда он дает экстремальные
критические мнения, и предпочитает Османскую литературу из
азербайджанской литературы. Чувствуя самоудовлетворение в своей статье,
автор предпочитает новые, литературные модели Европы.
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О ТЕРМИНАХ, СВЯЗАННЫХ С МОЛОТЬБОЙ И ЖАТВОЙ,
В ОРДУБАДСКОМ ДИАЛЕКТЕ И ДЖУЛЬФИНСКОМ ГОВОРЕ
Говориться о некоторых терминах, связанных с молотьбой и жатвой,
используемых в ордубадском диалекте и джульфинском говоре. Автор произвел
сравнительный анализ терминов, связанных с молотьбой и жатвой, в
ордубадском диалекте и джульфинском говоре с диалектами других тюркских
языков и древними тюркскими письменными памятниками. Большинство этих
терминов встречаются в древних тюркских письменных памятниках и в
диалекте других тюркских языков. Эти термины доказывают древность
тюркских народов и их диалектов.
Ключевые слова: Нахчыван, Турция, диалекты, жатва и молотьба,
термины.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Земледелие, как составная часть общетюркской
культуры, является хозяйственной отраслью с очень
древними историческими корнями. Исследованиями
доказано,
что
возникновение
первобытного
земледельческого хозяйства в Азербайджане уходит
корнями в 3–4 тысячелетия до нашей эры – в эпоху
Неолита. В эпоху ранней бронзы в результате
разделения
труда
земледелие
отделилось
от
животноводства и стало независимой отраслью
хозяйства. Историческая хронология показывает, что
тюркские племена селились обычно в руслах рек и
вблизи воды. Расположение районов Ордубад и
Джульфа вдоль рек Аракс, Алинджа и Гилан говорит о
древнем заселении этих мест тюрками и о
благоприятных условиях для развития земледелия.
Издревле наши предки давали различные имена
предметам и орудиям труда, используемым в
земледелии,
земледельческим
обычаям,
земледельческим календарям. В ордубадском диалекте
и джульфинском говоре существует богатый набор
терминов, связанных с земледелием, которые до сих
пор полностью не изучены и не исследованы. Важная
роль земледелия в жизни тюркских племен и
длительность периода его развития привели к тому, что
в разговоре людей, занимающихся земледелием, эти
термины употребляются наиболее часто. В селах
Ордубадского района – Аза, Сабир Дизе, Андамидж,
Тиви, Десте, Биляв, Бюхрюд, Котам, Джулфинского
района – Салтаг, Бананияр, Абракунис, Кырна, Гял,
Хошкешин, Ханегях и др. население преимущественно
занимается
земледелием,
следовательно,
здесь
существует богатая терминология, связанная с
земледелием.
Термин земледелие имеет широкое значение и
соединяет в себе зерноводство, садоводство и
плодоводство. Ордубадский и джульфинский диалекты
богаты терминами, охватывающими все три сферы, но
надо отметить, что в обоих районах особенно развито
зерноводство. Земледельческие термины выражают
необходимые для земледелия разные предметы и
орудия, а так же время сеяния земли, полив посевов,
урожайность, признаки и цвет земли, предметы и
орудия, необходимые для распашки, названия и
порядок запряженных в плуг или соху животных, вид
распашки,
особенности
посева
зерна,
людей,
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участвующих в посеве, согласно их должностям и,
наконец, термины, связанные со сбором урожая. Как и
во многих диалектах современного Азербайджанского
языка, в Ордубадском и Джулфинском диалектах и
говорах имеется богатая терминология, связанная с
жатвой и молотьбой. Остановимся на некоторых из этих
терминов.
“Чяллянянь//чалланан довр” – “Период близкий к
созреванию зерна”. Это слово встречается в
большинстве сельских говоров Джульфинского района.
Глагол чалланмаг по своей структуре является
производным от прилагательного чал, лексического
глаголообразующего суффикса – лан и суффикса
причастия – ан. Слова чал в диалектах и говорах нашего
языка означает как “редкий”, так и “проседь”.
Например: гара сачлары артых чалланмышды (черные
волосы начали седеть) (К.). В этом примере слово
чалланмаг означает зрелость, старость. Тогда смело
можем сказать, что выражение тахылын чалланан довру
(поседение зерна) на самом деле означает созревание
зерна. Оджах баглама//оджач бахламах – “Совместное
созревание нескольких семян; сплетение колосьев”.
Сютул (недозрелый) – 1. Недозрелое зерно; 2. Посев,
ближе к жатве.
Бяшшяг//башшах (в большинстве сел) – “Колосья,
оставшиеся на земле после жатвы; небольшой пучок из
колосьев. Употребление слова бяшшяг//башшах в
первом значении имеет место, как в диалектах
азербайджанского языка, так и в некоторых тюркских
языках. На турецком это слово употребляется как
башак [17, с. 206], на тувинском можак [13, с. 273], на
татарском башак [19, с. 73], на диалектах туркменского
баш//сунбул [6, с. 113; 18, с. 45], на кумыкском баш [15,
с. 340], на узбекском башак [20, с. 85], каракалпакском
масак [14, с. 281], на древнем тюркском баш [16, с. 86].
Вяр (в боль. сел) – “шеренга, ряд”. – Слова вяр
используется в диалектах и говорах азербайджанского
языка в основном в близких значениях. Напр.: в
ганджинском диалекте означает место, жатое одним
человеком за один раз [5, с. 129], на бакинском диалекте
означает жать определенное место [1, с. 206], на
казахском диалекте, джульфинском и абракунисском
говорах означает место, жатое одним человеком за один
раз или перевернутая земля, линия, борозда [1, с. 255,
99], на гянджебасарском диалекте и говоре
используется в двух значениях: 1. Начало распашки. 2.
Разделение посевной или поливной площади на две
части [2, с. 20]. Наряду с этим слово вяр в
картофелеводстве используется как разрыхление почвы
и окучивание стебля землей.
Гырп (в боль. сел) – “Срезать, подстригать колосья”.
Это слово на гянджинском диалекте и на мерезенском
говоре употребляется в форме гырба [1, с. 129],
губинском диалекте гапба [8, с. 234], шушинском
говоре гырпым [1, с. 141], казахском диалекте гырба [2,
с. 261], гянджебасарском гырпба “сорванные руками
колосья” [5, с. 28]. В диалектическом словаре
азербайджанского языка отмечено, что слово гырп в
Сальяне означает усики колоса.
Бяфя//бафа (в боль. сел) – “пучок зерна, срезанный
одним движением серпа” Слова на гянджинском [5, с.
127], казахском [2, с. 116], шекинском [11, с. 193],
агдамском, джебраилском, гедебекском, физулинском,
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зангиланском, товузском [9, с. 27] диалектах и говорах
носит одинаковое значение и форму. В диалектическом
словаре азербайджанского языка отмечено, что слово
бафа на казахском диалекте означает срезанные с корня
колосья для снопа [2, с. 60], на ордубадском диалекте и
джульфинском говоре это значение выражено словом
бендем, а на шахбузском диалекте словом бендемлик.
Пушгурд//пешгурд (в боль. сел) – “преждевременно
смолотое зерно”.
З. Хасиев, относя это слово к персидскому по
происхождению, показал, что в восточной группе
диалектов оно употребляется как пишхорд –
раздаваемое во время жатвы жнецам и во время кочевки
пастухам небольшое количество свежего зерна [5, с.
83]; зерно (первый сбор пшеницы или ячменя), которое
земледельцы посылают переселяющимся в горы
скотоводам. Али Джафаров, считает пешгурд
устаревшим термином, связанным со скотоводством. В.
Мурсакулиев так же связывает термин пешгурд с
первым сбором зерна. Мы считаем, что слово пешгурд
связано с земледелием и состоит из двух компонентов:
пеш//пуш и гурт. Первый компонент этого слова
участвует в словообразовании термина виноградарства
и скотоводства в современных диалектах –
пешары//пешара, пешов (пеш+ав (аб) небольшое
количество воды – Р. З.). Эти слова на разных говорах
означают “небольшое количество молока” или поиск
винограда. Второй компонент гурд – “гырп”,
“подтсригать колосья” (Р. З.) является фонетическим
вариантом земледельческого термина. Тогда можно
утверждать, что пушгурд//пешгурд означает небольшое
количество подстриженных колосьев или первый
урожай.
Казар//козар (в боль. сел) – оставшиеся под
молотильной доской немолотые колосья. На газахском
диалекте используется как козар//бозкёзар//гозар [1, с.
285, 343], на гянджинском и гянджебасарском как
кечел//башкечел//башкозар [5, с. 31, 69], на
нахчыванском диалекте как козар//гёзял [9, с. 186], на
джебраильском,
кюрдемирском,
сальянском,
мингечаурском, зангезурском, зянгиланском говорах
как кёчял [9, с. 186], ирако–туркменском говоре как
кёзяр//козар//козал [4, с. 274].
Бяндам//бяндям (в боль. сел) – перевясло, жгут из
стеблей пшеницы или ячменя, используемый для связки
снопов. На тейвазском диалекте это слово означает
“скручивать траву или использовать стебли ячменя для
связки снопов соломы”.
В ордубадском и джульфинском диалектах и
говорах употребляются так же нижеследующие
термины, связанные с молотьбой и жатвой:
Гиля (Сал., Бян., Гёй., К., Кыз., Г.) – связать снопы
недозрелой пшеницы в пучки по 10 штук и оставить
вертикально для полного созревания. Джеме баг (Бой.,
Тей.) – “сноп травы или зерна без перевясла”, юх –
перевязанный в двух местах сноп, годухлух (Тей., Ляк.)
– четыре снопа травы или зерна, эльчим (в боль. сел) –
небольшой пучок зерна или травы, который можно
обхватить ладонями, хорум (в боль. сел) – пучок травы,
пенджя – сноп из 8–10 связок, бяг//баг “сноп сена,
связанный из нескольких баф; бялым//бялим – солома,
хешан//хешян
–
рассыпанная
солома,
дяшыхчы//дышыхчы
–
грузчик
снопов,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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сяврых//саврых//авсямяк
–
собирать,
пюфя
–
измельченная солома”, бинар – измельченное,
раздробленное под молотильной доской зерно,
шюшдемех – навалить в кучу, шюшялямяк (Тей.) –
отделять чистое зерно, хойум//тая (в боль. сел) место,
куда собирают снопы травы.
В Ордубадском, джульфинском диалектах и говорах
так же широко используются термины, обозначающие
вид зерна. Напр.: яздых//йаздых – яровое зерно,
кюздюх//гюздюх – озимое зерно, язлых//язлых люмя (Г.,
Сал., Бян., Уст., К.) – сорт яровой пшеницы,
дявядиш//каракылчыг//гярягылчыг (Гёй., Сал., Я., А.,
Кыз., Абр.) – сорт озимой пшеницы, гилашар//гилавшар
(Сал., Бян., К., Г.) – высший сорт пшеницы,
кахраба//кяхрябя (Бян., Сал., Г.) – очень вкусный сорт
пшеницы желтого цвета, гылыджы//гылычы арпа (Сал.,
Гёк.,
Г.,
Абр.)
–
яровой
сорт
ячменя,
гюзлях//гюздей//шешели (Бян., Гёк., Г.) – озимый сорт
ячменя, сюббяхят//сюбряхят – смесь озимой и яровой
пшеницы, гярдияр//кярдияр – 1. Совместно посеянное
зерно; 2. Смесь разных сортов зерна. Сумяли
дян//гярячяли дян – зерно, содержащее спорынью,
хырдалы дян, вяляммир дян, гюллулу дян – очищенные
от зерна отходы.
В ордубадском и джульфинском диалектах и
говорах очень интересны термины, связанные с
молотьбой
и
орудиями
молотьбы.
Напр.:
джярджяр//джарджар – орудие для молотьбы и
очистки зерна. Другой фонетический вариант этого
слова джанджан используется в селении Гял
Джульфинского района. Гям//гем – молотильная доска,
гямчи – человек, управляющий молотильной доской,
йыхян//мухян – орудие, прессующее солому, лямпяря –
орудие для разбрасывания семян на гумне,
шядяря//шадара – решето с крупными отверстиями,
хялбир//халбыр//гялбир//дяшгир//дашгир
–
изготовленное из кожи решето с крупными
отверстиями.
Ордубадский, Джульфинский диалекты и говоры
богаты терминами, связанными с сенокосом. Напр.:
гоза//гёзяй//гёзя – источник родника, бичяняк – 1.
Участок, где растет трава. 2. Сенокосный участок.
Ясдяня//ясдана//тала
–
сенокосный
участок,
расположенный на склоне горы или холма,
чимян//чямян – сенокосный участок, ставить рядами
скошенное сено, скошенный ряд, тяпил//тапыл –
собранная вместе куча сена, тяпилчи//тапылчы –
человек, собирающий сено, хорумчу – человек,
окучивающий скошенную траву.
Кялянти//кярянти (в боль. сел)//дарьяз (К., Кыз.,
Араз.)//малаган//мялягян (Т., Ай., Анд.) – инструмент
для скашивания травы, коса. Надо отметить, что
малаган по размером больше, чем кярянти. На
нахчыванском диалекте это слово звучит, как малаган и
имеет одинаковое значение [10, с. 171]. Дарьяз очень
распространен среди диалектов Азербайджанского
языка. На казахском языке это значение выражает
лексическая единица шалгы [19, с. 356], на киргизском
чалгы [19, с. 839] башкирском салгы [17, с. 214], на
турецком тирпан//орак [3, с. 344], татарском чалгы [19,
с. 472]. Хотмя//готмя//готма (в боль. сел) – куча сена,
хорумламах//хорумламаг – окучивать скошенную траву,
дярбя – корм для скота на зиму, явдимях –
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

беспорядочно
скосить
траву
с
участка,
шулгур//шулгюр//шулгуш – металлическое лезвие,
прикрепленное к черенку косы. – мярянди – изогнутый
вид серпа, сяв//сав – специальный камень для точилки
режущих инструментов, сявлямях//савламах – точить,
голчах//голджях – кожный нарукавник, одеваемый во
время жатвы, диздий//диззий – наколенники, сделанные
из кожи, мезяр//мязяр – нагрудник, фартук, одеваемый
во время работы, хярмянчилик (в боль. сел) дар для
человека, который пришел к молотьбе. В народе
выражение хярмян усту означает получать дар.
Саврых//сяврых (в боль. сел) – рассыпая, очищать зерно
от отходов, джяхрялямяк/джяхря вурмах (в боль. сел) –
проезжать по зерну лошадью или быком, чтобы оно
осело.
В итоге, можем сказать, что собранные с территории
Ордубадского
и
Джульфинского
районов
и
исследованные в сравнении с тюркскими языками
большинство лексических единиц, являясь по
происхождению
чисто
тюркскими
языковыми
единицами, играют важную роль в обогащении
терминологической системы азербайджанского языка.
Сокращенное название сел в статье: Нюс. –
Нюснюс, Т. – Тиви, Дыр. – Дырныс, Дес. – Десте, Уст.
– Уступи, Ай. – Айлис, Г. – Гянзя, Анд. – Андамидж, А.
– Аза, Дюй. – Дюйлюн, Вен. – Вененд, К. – Котам, Бил.
– Биляв, Бян. – Бянянияр, Бой. – Бойахмед, Абр. –
Абракунис, Ар. – Арафса, Араз. – Аразин, Гёй. –
Гёйдере, Хан. – Ханегях, Хош. – Хошкешин, К. –
Кырна, Каз. – Казанчи, Кыз. – Кызылджа, Ляк. –
Лякятаг, Мил. – Милах, Сал. – Салтаг, Тей. – Тейваз, Я.
– Яйджы.
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About the terms of reaping and threshing–floor used in Ordubad and
Julfa dialects
The article dealt with about some terms of reaping and threshing–floor used in
Ordubad and Julfa dialects. In here the author has been comparative investigated the
terms of reaping and threshing–floor used in Ordubad and Julfa dialects with the
other Turkish dialects and ancient Turkish written monuments. İt is showed that
majority of these terms are exist in ancient Turkish written monuments and the other
Turkish dialects. And all these terms is proved that Turkish languages and their
dialects are exist from the earliest history.
Keywords: Nakhchivan, Turkish dialects, reaping and threshing–floor, terms.
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Зульфугаров Р. А., науковий секретар, Нахчиванське відділення
Національної академії наук Азербайджану (Азербайджан, Нахчиван),
reshadzulfugarov@yahoo.com
Про терміни, пов’язані з молотьбою і жнивами, в ордубадському
діалекті і джульфінском говорі
У статті говориться про низку термінів, пов'язаних з молотьбою і
жнивами, що використовуються в ордубадському діалекті і джульфінскому
говорі. З метою семантико-лінгвістичного дослідження, автор здійснив
порівняльний аналіз термінів, пов’язаних з молотьбою і жнивами, в
ордубадського діалекту і джульфінскому говорі з діалектами інших тюркських
мов і стародавніми тюркськими письмовими пам’ятками. Більшість цих
термінів зустрічаються в древніх тюркських писемних пам'ятках і в діалекті
інших тюркських мов. Ці терміни доводять старовину тюркських народів і їх
діалектів.
Ключові слова: Нахчиван, Туреччина, діалекти, жнива і молотьба,
терміни.
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ЯВИЩЕ СТРАТЕГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ ПРАГНЕНЬ
УКРАЇНИ
У своїй статті автори розглядають питання євроатлантичних і
європейських прагнень України через призму явища Стратегічної Культури
України. Стратегічна Культура, що розуміється як комплекс поглядів і точок
зору, вироблених даним народом у питанні застосування військової сили в
міжнародних відносинах та способів сприйняття і подолання загроз, є одним з
найважливіших чинників, визначаючих можливість досягнення державою цілей
у політиці безпеки. Вона, поряд з явищем Могутності, є також центральним
питанням теоретичних і практичних міркувань над сутністю функціонування
держав в міжнародному середовищі. З урахуванням даного факту, автори
піддають аналізу як саме явище української Стратегічної Культури, так і
діагностують, якою мірою її непослідовність позначиться на можливості
наближення України до членства в ЄС і НАТО, а також - в якій мірі
інтеграційні процеси можуть впливати на зміну сприйняття українським
народом і елітами явищ у сфері безпеки.
Ключові слова: стратегічна культура, політика безпеки, Україна, НАТО,
Європейський Союз, інтеграція, національна ідентичність, стратегія,
національні інтереси, військова сила, загрози.

Однією із головних причин, чому варто розглянути
питання європейських та євроатлантичних прагнень
України через призму формування її Стратегічної
Культури, є факт, що це явище можна віднести до
одного із ключових чинників, окрім "Могутності" [1],
які визначають можливість та засоби досягнення цілей
держави, перед усім, в сфері безпеки. Від її формування
залежить в якій мірі ці цілі мають шанс на реалізацію,
якою мірою вони віддзеркалюють реальні потреби
суспільства і в якій мірі ці потреби будуть враховані в
діях влади. Тим самим можна стверджувати, що стан
Стратегічної Культури в значній мірі вказує на
реальний стан і напрями політики безпеки держави, а
також механізми її реалізації [2, 187-189].
Стратегічна культура, яку тепер слід розуміти, як
комплекс поглядів та точок зору, поширених в
суспільстві, стосовно ролі сили і сфери її використання
в міжнародних відносинах, способів сприйняття і
подолання загроз для безпеки країни і міжнародної
безпеки, у тому числі військових, являє собою основний
механізм пояснення поведінки окремих країн в сфері
безпеки [3,62]. Ретельне дослідження Стратегічної
Культури дозволяє зрозуміти способи формування
поведінки країн щодо використання сили в міжнародній
політиці з точки зору суспільства та його еліти;
механізму вибору стратегічних цілей, визначених
державою в галузі безпеки; ступені чутливості суб'єкта
до внутрішніх і зовнішніх загроз; домінуючі в ньому
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форми цивільно-військових відносин; джерел і ступені
сприйняття суспільством дій держави в сфері безпеки
(легітимність), а також колективного переконання
стосовно
ролі
своєї
країни
в
конкретному
геополітичному контексті (наприклад: місія в регіоні,
цивілізаційна роль).
Тим самим, можна стверджувати, що Стратегічна
Культура віддзеркалює ступінь готовності суспільства і
його еліт до виконання спільних дій і стримування від
інших. Інакше кажучи, її аналіз дозволяє зрозуміти дії
керівників країни в сфері безпеки, а також те, якою
мірою вони враховують очікування суспільства. Тим
самим її слід трактувати як один з головних чинників,
що впливають на форми і інтенсивність дій, які
здійснюються державою в сфері безпеки, і перш за все
на домінуючий серед суспільства і еліт погляд на спосіб
індивідуального (суспільного) і кооперативного
(міжнародного) задоволення своїх потреб в сфері
безпеки.
Крім того, вона впливає на політичну поведінку осіб,
що приймають рішення в плануванні та реалізації
стратегії безпеки. Вона є додатковим аргументом (разом
з національним інтересом та балансом сил у системі
міжнародної безпеки) для обґрунтування поведінки
суб'єктів у галузі безпеки. Крім того вона впливає на
відношення політичних і суспільних еліт до держави
(слабкість, або сила держави); структуру і стабільність
політичного життя; організацію держави (здатність
мобілізувати потенціал для підтримки реалізації
відповідних інтересів); спосіб мислення про безпеку і
рамки легітимізації рішень [4,49].
Хоча існують різні підходи до пояснення сутності
Стратегічної Культури, загальноприйнятим є те, що
вона відображає погляди, які ґрунтуються на історично
сформованій системі цінностей, переконань, символів і
звичаїв, та які впливають на сприйняття безпеки.
Говорячи в цілому, вона має свої джерела, в першу
чергу, в наступних умовах:
• фізичних (географічне середовище, природні
ресурси, демографія, рівень цивілізаційного розвитку)
• політичних (історичний досвід, політична система,
система
управління,
переконання
еліт,
стан
національної оборони)
• соціально-культурних (міфи і символи, політичні
думки, пануюча ідеологія) [5,92-94].
Окрім джерел умовно національних, до того ж
пов'язаних з тією чи іншою країною, існують також
джерела транснаціональні, які були прийнято на
добровільній основі, або вони були “нав’язані”. В
значній мірі
вони мають характер глобальних
тенденцій, пов'язаних, як правило, з країнами, що
досягли
високого цивілізаційного рівня. До них
необхідно віднести: глобалізацію; інтеграційні процеси
в політичному, економічному та соціально-культурному
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вимірі; і, нарешті, явища, пов'язані зі створенням і
функціонуванням інформаційного суспільства [6, 94].
Аналізуючи феномен Стратегічної Культури в
контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
України,
можемо
стверджувати,
що
вона
характеризується трьома основними особливостями, які
служать для опису її стану, а також відносяться до її
загальної характеристики. Це:
а) час формування;
б) стан внутрішньої узгодженості;
в) довготривалість процесу змін.
Процес формування Стратегічної Культури є дуже
тривалим і залежить від багатьох чинників, як
матеріальної природи, так і нематеріальної. В
результаті, багато характерних ознак можуть свідчити
про не до кінця сформовану Стратегічну Культуру. Така
ситуація може мати багато причин. Починаючи з
історичних явищ (короткий період державності,
геополітичне положення, відсутність національної
ідентичності), так і з політичних міркувань (обмеження
державного суверенітету: номінально, або практично) і
т. д.
Одним із чинників, що ускладнюють остаточне
формування
Стратегічної
Культури
конкретної
держави, а насправді унеможливлюють досягнення
такого стану, є її невідповідність. Це може бути
результатом, або функціонування всередині країни
кількох Стратегічних Культур (одночасне існування на
даній території відмінних, часом суперечливих самим
собі, історичних, політичних, культурних традицій), або
відсутність консенсусу у поглядах на шляхи та
механізми організації безпеки держави, що існують між
елітами та суспільством [7].
Для повного розуміння ситуації такого типу
потрібно ближче придивитися до процесу формування
Стратегічної Культури. У своєму первісному вигляді і
загальній формі вона формується суспільством, яке в
довготривалому історичному процесі, на базі власного
досвіду формує спільні погляди на власну безпеку.
Відповідне повідомлення (особливо в системах
демократичних держав) спрямоване на еліти, які
формалізують і раціоналізують форму та тон
громадської думки, перетворюючи її у свого роду
каталог принципів поведінки держави в сфері безпеки.
Становить він основу для планової діяльності, яка
розуміється як стратегія. В умовах, коли на рівні
суспільства не відбувається узгодження поглядів на
безпеку, або коли повідомлення не доходить до еліт, або
воно ігнорується ними з політичних причин (наприклад
еліта приймає тільки погляди вибраної частини
суспільства, або еліта налаштована дослухатися до
зовнішніх центрів влади), з’являється явище відсутності
узгодженої Стратегічної Культури. Ця ситуація
призводить до того, що дана держава діє в сфері
безпеки непослідовно, імпульсивно і її політика
характеризується обмеженою раціональністю. В
екстремальній ситуації, цей, свого роду, феномен може
призвести до прямої конфронтації між суспільством і
владою.
Довготривалість
формування
Стратегічної
Культури і її специфіка, природно, впливає на
обмежену можливість її зміни протягом короткого
періоду часу. Взагалі можливо вказати на три
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можливості зміни Стратегічної Культури в різного роду
ситуаціях. Перша з них розглядається як наслідок
стресу генерованого ззовні. Цей шок може бути як
наслідком драматичних і трагічних подій з історичного
досвіду (наприклад, поразка у війні, дестабілізація і
розпад державної системи, як наслідок діяльності інших
країн), так і дискредитації існуючих до певного часу
цінностей та прийняття народом нового каталогу
цінностей [8, 101-102]. Досить часто цей вид
"розвороту" Стратегічної Культури є результатом
"допомоги" інших країн (наприклад, у випадку Третього
Рейху: поділ та окупація Німеччини, охоплення західної
частини країни "планом Маршалла", введення
принципу 4-х Д: демократизація, денацифікація,
декартелізація демілітаризація) [9, 193-218]. Мета при
цьому полягає в тому, щоб послабити і без того
негативний зміст Стратегічної Культури і зміцнити
протилежну тенденцію.
Другий випадок, слід розглядати як результат появи
невідповідностей цілей державної політики, в умовах
зростаючих амбіцій національних або міжнародних
очікувань, з домінуючою до цього Стратегічною
Культурою. Причиною такої ситуації, як правило, є
зростаючі амбіції суспільства, або збільшення очікувань
міжнародної спільноти до ролі даного суб’єкту в сфері
безпеки (Німеччина, Японія та ЄС). У даній ситуації,
існуючі рамки Стратегічної Культури є занадто вузьким
для великомасштабних завдань зовнішньої політики і
політики безпеки держави та очікувань еліт і
суспільства. В результаті, зі схвалення суспільства, еліт
і міжнародної громадської думки, ці рамки можуть бути
розширені. Тим самим, наступає перевизначення місії
та ролі суспільства в міжнародному вимірі.
Третій випадок, який може призвести до зміни
Стратегічної Культури є довготривалі зміни поколінь.
Вони мають об'єктивний характер за своєю природою і,
як правило, є результатом суспільних змін, які
відбуваються у сфері моралі і домінуючих цінностей
суспільства. Багато в чому це обумовлено глобальними
тенденціями. Ця ситуація вимагає нової інтерпретації
Стратегічної Культури елітою [10, 102].
Стратегічна культура України
Враховуючи
довготривалість
формування
Стратегічної Культури, можна констатувати, що у
випадку з Україною, вона знаходиться в процесі
формування, який характеризується відсутністю
узгодженості поглядів стосовно цілей національної
політики безпеки та заходів охорони держави від різних
загроз, що існують, як серед суспільства, так і серед
еліт. Саме явище узгодженості відноситься, як до
питання формування, так і до збереження єдності
поглядів стосовно основних цілей політики безпеки та
шляхів їх досягнення.
На сьогоднішній день в Україні не вдалося дійти до
певного формування та консолідації Стратегічної
Культури, так як в ній чітко проявляються існуючі
неузгодженості поглядів на національну і міжнародну
безпеку. Це означає, що існує дисбаланс між
очікуваннями і потребами суспільства, а також
здатністю еліт і їх готовності відображати інтереси
суспільства в процесі реалізації державної політики. В
результаті, зв’язок між загальними цілями безпеки, як їх
сприймає суспільство, і уточненням поглядів на спосіб
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функціонування
суспільства
та
держави
в
міжнародному середовищі через відповідні рішення
влади, не був повністю встановлений. Не досягнуто
також стану єдності суспільного сприйняття головних
загроз для України та шляхів їх подолання.
Це дуже важливо, щоб внутрішня узгодженість
Стратегічної Культури держави, в контексті її
остаточного формування, дозволяла їй раціоналізувати
політику в області безпеки. У випадку відсутності
остаточного формування Стратегічної Культури,
політика держави в сфері безпеки характеризується
мінливістю в своїх цілях і обмеженнями в їх досягненні,
а також неготовністю прийняти остаточні рішення, що
мають
стратегічний
характер.
Таким
чином,
консолідація Стратегічної Культури сприяє досягненню
єдності в розумінні викликів і загроз, з якими
стикаються суспільство та еліта. З іншого боку,
консолідація Стратегічної Культури, а також
самоідентифікація народу дає природний імпульс до
трансформації способу конструювання цілей політики
національної безпеки [11,130]. Вона надає державі
можливість природного відновлення
цілей своєї
політики відповідно з цінностями, що сповідуються
нею. Вона також дозволяє одночасно чітко визначити
цілі держави в галузі безпеки та зміцнити каталог
інтересів в сфері безпеки [12, 208-210, 219-220].
Стан Стратегічної Культури України є наслідком
взаємодії багатьох і різноманітних чинників на процес
формування суспільної свідомості і свідомості
українських еліт щодо своєї безпеки. До них
відносяться, перед усім:
• обмежена традиція державності;
• знаходження території країни в довготривалому
територіальному поділі між іншими державами;
• довгостроковий вплив держав, які керувалися в
своїх діях імперською політикою, в основі якої лежить
досягнення цілей військовими засобами;
• організаційно-ієрархічна та ідеолого-політична
різноманітність в рамках домінуючої релігії, а саме
православ'я;
• географічне положення та геополітичноцивілізаційні умови [13, 66-75];
• мінливість правових і політичних рішень;
• не повністю сформована еліта держави;
• різноманітність національної, соціальної та
культурної самоідентифікації;
•не завершеність процесу формування єдиної
національної самосвідомості.
Все це впливає на те, що Україна до цього часу має
серйозну проблему з визначенням, погодженням та
систематизацією повного каталогу своїх національних
інтересів, які слід розуміти як національну ідею [14,
356-357]. Природно, це позначається на розмитості
стратегічних цілей, які ставить перед собою держава в
галузі безпеки, відсутності узгодженості в їх
досягненні.
Це
стало
причиною
постійного
балансування України між різного роду вибором
стратегічного характеру, обумовленим як політично,
так і в результаті більш-менш реальних оцінок
узгодженості української Стратегічної Культури.
Природним наслідком такої ситуації було те, що
українська держава залишалася у стані геополітичного
дрейфу між двома основними центрами інтеграції,
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тобто, між Брюсселем і Москвою. За протязі 24 років
незалежної України це проявлялося у “багатовекторній
політиці” і “політиці балансування”, а також раптових і
не повною мірою закінчених “поворотах” до членства в
НАТО. Навіть, ініційований Віктором Януковичем,
"позаблоковий" статус України, багато в чому був
поверненням до оригінальних рішень, домінуючих під
час президентства Леоніда Кучми та був більш
політичною заявою, ніж спробою однозначно визначити
положення держави у міжнародній правовій системі. Це
призвело до ситуації, в якій українська держава стала
об’єктом впливу центрів інтеграції, що знаходяться в
безпосередній близькості до неї. Крім того, прийнята
тоді стратегічна концепція зруйнувала, як можливість
входження України в структуру одного з них, так і
готовності інтеграційного центру прийняти до себе
Україну (тут ми можемо говорити і про НАТО і про
ЄС), в тому числі, і у зв'язку з небажанням цього самого
Києва. Незалежно від того, якими були справжні наміри
Віктора Януковича і явного зближення України та Росії,
на наш погляд, складно говорити про готовність
України на той час приєднатися до Євразійського
економічного простору, або Організації Договору про
колективну безпеку. Як це не парадоксально, але не має
до кінця впевненості і в тому, що події в Києві в лютому
2014 року, внесли ясність в ситуацію. Наскільки "події
на Майдані" перекреслили можливість потрапляння
України в російську сферу інтеграції, що було
підтверджено новою українською владою, настільки ж з
боку НАТО і ЄС, як і раніше, немає чітких заяв, які
можна розглядати як передвісник отримання членства
Києва в одній із цих організацій, навіть у майбутньому.
В той же час, не має сумнівів що хід подій в Україні,
які мали місце з грудня 2013, несе на собі відбиток
"шоку", генерованого ззовні, що може призвести до
цілковитої зміни (що розуміється, як процес
консолідації так і формування) Стратегічної Культури
України. Можна також стверджувати, що поглиблення
інтеграції України в ЄС і НАТО рано чи пізно призведе
до ситуації, в якій існуючі рамки української
Стратегічної Культури стануть занадто "вузькими" для
реалізації нових політичних цілей та очікувань еліт і
широких верств суспільства в сфері національної
безпеки. Природно буде необхідно заново визначити
місію і роль українського народу і, таким чином,
розширити діапазон дій, що вживаються Києвом в сфері
безпеки. Свідченням можливості такого є багато явищ,
починаючи від посилення національної і державної
ідентифікації, що проявилося у готовності українських
громадян захищати кордони своєї держави, так і до
росту підтримки суспільством майбутнього членства
України в НАТО та ЄС.
Зрештою місце НАТО в політиці незалежної
України найкращим чином віддзеркалює проблему
невідповідності її Стратегічної Культури. В умовах
позаблокового статусу України, який був до недавнього
часу, можливе членство в Північноатлантичному
альянсі сприймалося більшістю суспільства та еліт, як
обмеження суверенітету держави, або, принаймні, як
чинник збільшення потенційних загроз. Звідси
пояснюється низький рівень підтримки ідеї членства в
НАТО в українському суспільстві, який довгий час
утримувався на рівні 30 відсотків [15]. В цьому також
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“криється” принципова різниця розуміння членства в
НАТО в Україні і, наприклад, Польщі. Наскільки для
Польщі входження до воєнно-політичного блоку, яким є
НАТО, разом з підпорядкуванням його загальним
стратегічним цілям в воєнній сфері, є, перед усім,
механізмом досягнення власної безпеки і державної
незалежності, настільки у випадку українського
суспільства і українських еліт це розумілося навпаки.
Відкидання можливості навіть потенційного вступу до
НАТО і підпорядкування йому своїх стратегічних цілей,
трактувалося як форма підтримки незалежності та
суверенітету держави, і, навіть, чинником зміцнення її
міжнародних позицій.
Ми вже вказували раніше, що нинішня ситуація в
Україні вказує на зміни в пануючих до цього часу
тенденціях в цій сфері, проявом чого є рішення про
відміну “позаблокового статусу” та підтвердження
готовності приєднатися до НАТО. Однак, беручи до
уваги, довготривалість процесу формування та
консолідації Стратегічної Культури, а також складність
нинішньої ситуації в Україні, видається, що в нинішній
стратегічної реальності (скептичне ставлення країн
НАТО щодо членства України в Альянсі, практично
відкритий конфлікт з Росією, тиск на Україну з боку
країн ЄС стосовно питання проведення діалогу з
Москвою) [16] і в умовах ще існуючого розділення
українського суспільства, ми ще не можемо чітко
діагностувати розвиток Стратегічної Культури України.
Не можливо також, на наш погляд, відповісти і на
запитання: чи політичні, суспільні зміни (національна
ідентифікація та консолідація) започатковані у 2014
році, після подій на Майдані, стануть тривалими та
одночасно
чинником
консолідації
української
Стратегічної Культури, чи, навпаки, стануть елементом
поглиблення, або навіть збереження її внутрішніх
протиріч.
Незалежно від майбутнього напрямку еволюції
Стратегічної Культури України, немає ніяких сумнівів,
що без досягнення єдності та консолідації в стані
Стратегічної Культури, як у площині суспільних
відносин так і площині відносин суспільство – еліти, не
може бути досягнуто сталості державної політики в
сфері національної безпеки. Рішення, прийняті
окремими органами влади (наприклад, в контексті
дискусій про членство в НАТО) можуть стати
додатковим засобом політичної боротьби та способом
виконання зобов'язань перед своїми виборцями, а не
документом консолідації зусиль держави і суспільства
для досягнення пріоритетних завдань стабільності та
безпеки України.
Євроатлантичні устремління України
В пошуку зв’язку між станом Стратегічної Культури
України і знову задекларованим бажанням приєднатися
до Північноатлантичного альянсу, потрібно звернутися
в першу чергу до специфіки самої організації
Північноатлантичного альянсу. НАТО, з одного боку,
ще не сформувало до кінця власну Стратегічної
Культуру, що є, перед усім, результатом відсутності
таких зусиль, а з іншого боку, НАТО саме є дуже
важливим механізмом формування та консолідації
Стратегічної Культури держав-членів або країнкандидатів. Крім того, ставлення суспільства
конкретної держави, яка є частиною євроатлантичного
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простору, до НАТО є одним з найважливіших
показників, що визначають стан Стратегічної Культури
цієї держави. Тому, у випадку з Україною та її
непослідовною Стратегічною Культурою, безперечно,
важливим є визначення місця Альянсу в системі
ідентичності та ідентифікації українського суспільства
та еліт. Приймаючи до уваги внутрішню ситуацію в
Україні та українсько - російський збройний конфлікт,
можна висунути тезу, про те, що в нинішніх умовах
євроатлантичні прагнення України можуть призвести як
до консолідації Стратегічної Культури, так і
подальшого поглиблення її внутрішніх протиріч.
Нами вже згадувалося, що НАТО ще не створила
власної незалежної Стратегічної Культури, не ставлячи
перед собою такого роду ціль [17, 36]. Система
колективної оборони позбавлена характеристик квазідержави і консолідує діяльність в політичній,
економічній і військовій сфері та не має цілі змінити
таку ситуацію, окрім підвищення ефективності альянсу.
Об'єднуючим чинником є готовність виконувати свої
зобов'язання згідно з Вашингтонським договором, і,
зокрема, з його 5–ої статтею, що стосується спільної
“самооборони” проти можливої агресії ззовні. Участь у
Північноатлантичному альянсі, таким чином, є
інтегруючим фактором його членів навколо готовності
реалізації спільних цілей, якими є колективна оборона і
подолання загроз військового характеру.
Своєрідним “пробним каменем” для такого роду
готовності є політичні, економічні і військові умови
членства в НАТО, які повинні бути виконані країнамикандидатами. В результаті, будучи членами НАТО,
держави сприймають притаманні йому цінності
(демократія, ринкова економіка, права людини), які
базуються також на основі спільної історії і досвіду в
галузі безпеки, у тому числі що стосуються спільного
подолання загроз військового характеру [18,36]. Їх
дотримування
є
також
показником
міцності
Стратегічної Культури країн, які є кандидатами на
вступ до НАТО. Таким чином, приєднання до пакту, що
розуміється як добровільний акт, є формою загального
визнання цінностей, що лежать в основі діяльності
НАТО. Тим самим, Північноатлантичний альянс не
тільки впливає на Стратегічну Культуру своїх членів,
але і одночасно виступає механізмом для досягнення їх
основних цілей.
Це не означає, однак, що Альянс не включає в свою
сферу держави, які мають окрему Стратегічну
Культуру. Сам брак близькості Стратегічних Культур
таких країн (в результаті, наприклад, окремої історії,
політичної культури, існуючої політичної та правової
системи) не виключає співпраці в галузі безпеки, про
що свідчить приклад Польщі та Федеративної
Республіки Німеччини. Однак слід пам'ятати, що певна
їх конвергенція – особливо, що стосується питання
готовності виконання взятих на себе зобов’язань, як
членів НАТО - дозволяє активізувати співпрацю,
розширюючи її форми. Така близькість сприяє єдності
зусиль держав у визначенні загальних стратегічних
цілей та механізмів їх досягнення, і, таким чином,
виступає в якості стимулу для активізації співпраці.
Тобто, в контексті зусиль України отримати статус
держави-члена НАТО, не є проблемою саме
формування
Стратегічної
Культури
української
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держави. Північноатлантичний альянс не ставить перед
собою мету уніфікації Стратегічних Культур державчленів. Основною метою НАТО є, насамперед, сприяня
створенню умов, за яких країни підтверджують свою
готовність виконати свої військові зобов'язання,
керуються
загальними
цінностями
Північноатлантичного альянсу, а в контексті країнкандидатів, - коли вони відповідають політичним,
економічним і військовим критеріям альянсу,
підтверджують свій авторитет як суб'єкта міжнародної
безпеки. Передумовою для досягнення такого стану
справ є консолідація Стратегічної Культури.
У цьому контексті, очевидно, що найбільш
важливим є набуття в Стратегічній Культурі України
внутрішньої єдності, що призвело б до консолідації
позиції, як суспільства так і еліти держави, стосовно
євроатлантичних прагнень України. Така єдність має
бути своєрідною гарантією того, що питання членства в
НАТО не стане деструктивним чинником, як стосовно
функціонування політичної системи українського
суспільства так і самого НАТО. Це може стати
можливим, наприклад, в ситуації прийняття владою
України рішень (при підтримці частини суспільства),
які будуть підривати процес інтеграції до альянсу,
викликаючи активний спротив іншої частини
суспільства. Такого роду феномен вже мав місце в 2010
році, в часи прийняття Україною так званого
“позаблокового статусу". Тоді співробітництво в сфері
євроатлантичної інтеграції було позбавлено свого
стратегічного виміру.
На жаль, немає такої впевненості і сьогодні.
Відмова України від “позаблокового статусу" і
підтвердження нею прагнень приєднатися до
Північноатлантичного альянсу, більшість спостерігачів
розглядає як явну ознаку, що вказує на зміни вектору у
політиці безпеки України. Заяви України говорять про
потенціал високої готовності до співпраці з країнами
НАТО та зміцненні євроатлантичного співробітництва,
бажання вступити в альянс включно. Проте, принаймні,
з трьох причин такого роду оцінки не є однозначні.
По-перше, з точки зору оцінки Стратегічної
Культури України не можна бути впевненими, що події,
які ми спостерігаємо з кінця 2013 року (“Майдан”,
повалення президента Віктора Януковича, втрата
Криму, "східний" сепаратизм і взагалі російськоукраїнський конфлікт), несуть за собою остаточну
переоцінку, домінуючих до цього часу в суспільстві,
поглядів на національну безпеку. Як уже зазначалося,
процес формування Стратегічної Культури займає
багато часу, і, у випадку з Україною, це не просто зміна
раніше домінуючих поглядів на зовнішню політику та
політику безпеки, які були основою існуючої до
недавнього часу Стратегічної Культури, а, перед усім,
утримання на рівні українського суспільства і його еліт
єдності поглядів і, тим самим, згуртованості самої
Стратегічної Культури. Згуртованість слід розглядати,
як з точки зору єдності думок громадськості, так і
узгодженості дій на рівні суспільство - еліта. Така
ситуація дещо ускладнює процес формування
Стратегічної Культури. Це означає необхідність
досягнення цілісного бачення суспільства і еліт на
політику безпеки при одночасному формуванні
Стратегічної Культури.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Таким чином, прийняті українською владою
рішення, спрямовані на досягнення статусу члена
НАТО, ймовірно, призведуть до значних змін у
процесах, які визначають форму Стратегічної Культури
України. Питання однак в тому, чи в тривалому
історичному періоді, вони дадуть поштовх до
остаточного зміцнення Стратегічної Культури навколо
процесу євроатлантичної інтеграції, чи призведуть до
поглиблення вже існуючих невідповідностей. У даному
випадку важко дати чітку відповідь. Підвищення рівня
підтримки для НАТО Україна все ще може свідчити про
можливість реалізації першого сценарію [19]. Не може
бути виключено, що ситуація розвиватиметься і в
абсолютно іншому напрямку. Напевне, розуміє це і
нинішній президент України Петро Порошенко. Бо
інакше як ще потрібно читати його заяву про те, що
можливе членство України в НАТО вирішить
український народ на референдумі [20]. Пам’ятаючи
негативний приклад Словаччини у 1997 році, такого
роду ситуація могла б бути прецедентом в історії
Альянсу. Як було зазначено вище, рішення про
членство в НАТО приймаються органами державної
влади країни (виконавчої чи законодавчої) на основі
національного консенсусу, а не на основі всенародного
референдуму [21].
По-друге, ті події останнього часу в Україні, на які
ми вказували, в якійсь мірі підтвердили специфіку та
стан української політики безпеки, яка характеризується
високою
нестабільністю
і
залежністю
від
короткострокових політичних рішень в цій сфері. В
результаті,
поворот
у
напрямку
розвитку
співробітництва з НАТО - при відсутності чіткої
консолідованої національної ідентичності та спільного
погляду на питання безпеки серед всіх верств
суспільства - на даному етапі потрібно розглядати, як
політичне рішення, що не відповідає реальному стану
Стратегічної Культури. Подібного роду ситуація
сталася ще під час президентства Леоніда Кучми та
Віктора Ющенка. Подібно вчиняє і нинішня українська
влада, яка після перших заяв про членство в НАТО в
якійсь мірі відійшли від цієї концепції [22], а потім
знову повернулася до неї. Це, ймовірно, результат, як
все більш зростаючого, але все ще несталого показника
про 50 відсотків підтримки українського суспільства
ідеї вступу до НАТО, внутрішньої дестабілізації в країні
і конфлікту з Росією, а також досить прохолодного
підходу до такого роду ідеї самого Альянсу [23].
У третьому випадку, обмежуючим чинником
можливості поглиблення співпраці між НАТО і
Україною може бути сам Пакт. Дії української влади,
особливо в перший період після повалення Януковича,
у вигляді заяви про намір вступити до НАТО,
запрошення міжнародного співтовариства провести
спільну операцію проти сепаратистів у східних регіонах
України були розцінені як спроба втягнути військовий
блок в прямий конфлікт з Росією [24]. На даний момент
ситуація більш однозначна і позиція влади державчленів Альянсу є більш визначена. Показником цього є
підтримка, що надається НАТО Україні та засудження з
боку НАТО російської агресії. Тим не менш, ми повинні
звернути увагу на те, що реальна мета Альянсу є
уникнення конфронтації з Росією. Цей факт впливає на
обережність,
з
якою
Альянс
підходить
до

335

Випуск 94

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Гілея

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

євроатлантичних прагнень України, а його ефект
відчувається в дискусії при обговоренні питання про
підтримку української сторони наступальною зброєю
(незважаючи на формальне рішення саміту НАТО про
передачу такого рішення на рівень держав-членів) та
позицію німецьких і французьких політиків, ставлячи
під сумнів не тільки можливість, а й легітимність
включення України в майбутньому до Альянсу[25].
Інтеграція з Європейським Союзом
З точки зору оцінки української Стратегічної
Культури та того факту, що поштовхом до подій "на
Майдані" стала відмова колишнього Президента
України Віктора Януковича підписати Угоду про
асоціацію з ЄС, слід звернути увагу на існуючу
залежність між формуванням української Стратегічної
Культури і прагненням Києва щодо вступу до ЄС. Хоча
Угода про асоціацію не визначає зобов'язання для
України в сфері загальної політики безпеки і оборони
ЄС, однак, нинішня ситуація може стати стимулом для
прийняття Києвом певних стратегічних рішень, які
будуть мати великий вплив на формування її
Стратегічної Культури.
На відміну від НАТО, можна говорити про
прагнення Європейським Союзом сформувати свою
Стратегічну Культуру. У цьому випадку виникає
питання, чи є то можливим і, в разі позитивної
відповіді, якою мірою може бути прийнята державамичленами ЄС єдина системи безпеки (загрози, ризики та
виклики).
Не вдаючись до поглиблення в дискусію, яка
розгортається навколо питань, викладених вище, слід
вказати на те, що, домінує погляд про не можливість
формування ЄС власної Стратегічної Культури,
визнаючи одночасно, що така можливість існує, але
тільки до певної міри, і то у випадку виконання певних
умов [26,56-61]. Можливе формування узгодженої
Стратегічної Культури ЄС може відбутися тільки в
довгостроковому інтеграційному процесі на основі
загального розуміння основ будування європейської
політики безпеки. Прихильники цього підходу
вказують, що можливість говорити про Стратегічної
Культури ЄС виникає з факту існування певної
спільноти, яка базується на певних спільних цінностях,
які базуються на:
а) подоланні націоналізму;
б) суспільній та національній солідарності;
в) керування принципом субсидіарності;
d)
консенсусі
у
процесі
інтеграції
на
загальнонаціональному рівні;
е) приматі економіки (економічного розвитку) над
військовою силою [27,114].
Додатковим елементом, який прияє формуванню
окремої Стратегічної Культури ЄС є факт наявності
військового потенціалу, формалізація цивільновійськових відносин процедур у цій сфері і визначення
ризиків та завдань безпеки (Стратегія безпеки ЄС з
2003) [28]. Крім того, це вказує на те, що такі явища і
процеси як: спільна ідентичність ЄС на міжнародній
арені,поглиблення співпраці в сфері Спільної політики
безпеки і оборони (наприклад, будівництво армії ЄС),
збільшення зобов'язань держав-членів у військовій
сфері, будуть сприяти появі спільної Стратегічної
Культури ЄС.
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Вказуючи на потенційний простір, який міг би
сприяти формуванню Стратегічної Культури ЄС,
потрібно
пам’ятати,
що
на
даному
етапі
функціонування ЄС, як і раніше, переважають явища,
які, якщо і не зводять нанівець таку можливість, то
принаймні, ставлять її під знак запитання. Серед
головних слід назвати: бюрократично - організаційний
характер; найбільша сконцентрованість на ідеї
практичних
дій;
і,
нарешті,
різноманітність
Стратегічних Культур держав-членів щодо їх статусу (є
нейтральні держави, є позаблокові, є члени НАТО),
різноманітність у підходах до способу застосування
сили в міжнародних відносинах, сприйняття загроз,
порогу згоди на застосування сили на національному та
міжнародному рівні, баченні способів співробітництва в
галузі безпеки (наприклад, з США і НАТО) та
історичного досвіду [29, 530].
Враховуючи той факт, що теоретично існує
можливість формування Європейським Союзом своєї
Стратегічної Культури може виникнути спокуса
спробувати окреслити її майбутні форми. Серед
численних пропозицій, які з’явилися найбільш частіше
вказують на такі аспекти:
а) Збройні сили використовуються тільки для
захисту території країн-членів, але при одночасному
збільшенні своєї активності в сфері спільного
здійснення операцій у надзвичайних ситуаціях;
б) Заходи повинні бути реалізовані тільки за згодою
Ради Безпеки ООН, в рамках міжнародної правової
системи;
в) Прагнення до пошуку мирних рішень
(превентивна дипломатія), щоб обмежити втрати в
цивільній сфері;
d) Ослаблення зв'язків з США і НАТО для зміцнення
внутрішні зв'язків (військовий союз), а також
обмеження нейтральності та позаблоковості своїх
членів (компроміс) [30, 123].
Як ми бачимо, в основному жоден з них не є в
конфлікті з основами потенційної (з урахуванням
існуючих про-європейських і про євроатлантичних
тенденції в українській політиці) і, навіть, нинішньої
Стратегічної Культури України. Можуть виникати
сумніви, але з іншої причини - питання в четвертому
пункті, в якому йдеться про можливість перетворення
ЄС у свого роду квазі-систему колективної оборони.
Потрібно усвідомити, що, всупереч надіям, які
з'явилися після підписання Лісабонського договору в
2007 році, такого роду процес лише в невеликій мірі має
шанс на успіх. Це означає, що найбільше ми можемо
очікувати в майбутньому зміцнення Європейського
Союзу, як інтегрального елементу колективної
архітектури
загальноєвропейської
безпеки,
орієнтованого в своїй діяльності на “зовнішній” аспект
своєї активності, ніж реального набрання ним рис
системи колективного захисту, або система колективної
безпеки [31, 117-119]. Звичайно, така ситуація, беручи
до уваги прагнення України щодо членства в ЄС і
досить скептичний підхід НАТО до ідеї розширення на
Схід, знаходиться в конфлікті з інтересами Києва.
Зростаюча економічна та політична сила ЄС не знайшла
відображення в зусиллях по зміцненню своїх військових
можливостей. Це помітно впливає на здатність ЄС
позиціїнювати себе, як "глобального гравця"[32,112].
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У цьому контексті варто зазначити, що, з точки зору
оцінки стану Стратегічної Культури України, участь
Києва у процесах зміцнення механізмів реагування на
кризові ситуації, і навіть обороноздатності ЄС
збільшилася. Зобов'язання, тому що в цьому виді
діяльності не вимагають, щоб Україна вже в кінцевому
підсумку форму і послідовної Стратегічної Культури.
Специфіка ЄС призводить до того, що його активність у
сфері безпеки пристосована до виміру, який не
суперечить цілям національних Стратегічних Культур
його членів. Тим самим, можна сказати, що вона цій
сфері інтересів має синтетичний характер [33, 114-127].
У той же час, відсутність чітких зусиль ЄС прийняти
форму військового блоку і виразна самообмеженість
щодо застосування військової сили, як засобу
досягнення цілей, можуть в контексті останніх подій в
Україні і специфіки невідповідностей її Стратегічної
Культури, відповідати очікуванням суспільства та еліти
щодо способу визначення та досягнення цілей політики
безпеки, при одночасному, можливо, "мовчанні", але
прийнятті такого типу дій іншою частиною суспільства.
Такий підхід може сприяти отриманню близько 60
відсотків підтримки з боку суспільства вступу України
до ЄС, що в ситуації тривог і загроз можна розглядати
як відправну точку для побудови засад соціальнополітичного порозуміння та зміцнення Стратегічної
Культури [34].
Звичайно, складно на даному етапі оцінити
потенційні масштаби і динаміку розвитку співпраці з
Україною в галузі безпеки, особливо в контексті Угоди
про асоціацію, підписаною з ЄС. Тим не менш, наслідки
розширення співробітництва з Україною, і, перш за все
можливість подальшого включення Києва в систему
військових груп ЄС, і, тим більше, в систему операцій з
реагування на кризи та стабілізаційну місію Союзу,
може бути у довготривалому вимірі дуже важливим
кроком на шляху поглиблення європейської інтеграції
та розширення сфери співпраці у напряму формування
європейської безпеки [35]. Все це може стимулювати
розвиток української Стратегічної Культури, як уже
нами наголошувалося, як з точки зору сприйняття
загроз для безпеки Європи, а також шляхи і засоби їх
подолання. Тим самим буде зростати готовність
України більш активно брати участь в процесі
стабілізації "європейської периферії", з використанням
військових засобів включно. Не існує ніяких сумнівів,
що ця ситуація може також мати геостратегічні
наслідки, певною мірою схожі на ті, до яких, в
кінцевому підсумку, приведе реалізація Угоди про
асоціацію Україна - ЄС. У цьому контексті, варто
звернути увагу на факт, що однією з основних
пропозицій щодо активізації співробітництва між
Україною та ЄС у військовій сфері, представлений
міністром оборони Республіки Польща, вже після
призначення нового українського уряду, була власне
пропозиція включення до складу українського
військового підрозділу до Вишеградської бойової групи
ЄС [36]. З одного боку, цей факт підтверджує
важливість що Польща надає цій формі співробітництва
в рамках Союзу, з іншого боку, вказує дуже обережно
на цій стадії визначення Союз стикається можливої
співпраці з Україною. Як ідея формування польськолитовсько-української бригади, а його "укусів" і
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активізувати свою діяльність, питання про майбутнє
включенню до складу військових
формувань
української бойової групи, насправді представлені до
більш раннього ставки.
Висновки
Хоча важко говорити про зміну Стратегічної
Культури України в ситуації її не повної сформованості,
однак не можна виключати, що нинішні події, які
відбуваються в країні з кінця 2013 року, можуть нести
характер шоку, який в даний момент може призвести як
до поглиблення існуючих в ній протиріч, так і, в
довгостроковій
перспективі,
до
її
остаточної
консолідації. Враховуючи нинішню ситуацію, може
статися так, що справжнім імпульсом для цього процесу
стане страх дезінтеграції держави. Потреба уникнення
такого роду ситуації змусить і нинішню і майбутню
українську владу прагнути до досягнення широкого
консенсусу, в значній мірі на основі компромісу, що
визначить основні напрямки політики національної
безпеки, забезпечуючи тим самим основу для прийняття
остаточного стратегічного рішення. Враховуючи
прагнення України до інтеграції з ЄС та членства в
НАТО, слід зазначити, що обидва процеси можуть
впливати на кінцеву форму Стратегічної Культури
України.
Відповідно з цим, можна припустити, що найбільш
підходящий напрямок для України - принаймні на
даний момент - це співпраця в сфері євроінтеграції.
Сприяє цьому, насамперед, можливість поглиблення
рівня інтеграції між ЄС і Україною на основі Угоди про
Асоціацію та самого характеру ЄС, який хоча і не
формує свою Стратегічну Культуру, в той же час, його
діяльність у галузі безпеки має синтетичний характер.
Специфіка ЄС призводить до того, що його активність в
сфері безпеки пристосована до його масштабу і не
заважає цілям національних Стратегічних Культур
членів ЄС, або навіть партнерів. Це означає, що
нинішнє
формування
української
Стратегічної
Культури не є перешкодою для здійснення процесу
євроінтеграції. У той же час, відсутність чітких зусиль
ЄС прийняти форму військового блоку може, в
і
конкретних
контексті
подій
в
Україні
невідповідностей її Стратегічної Культури, відповідати
очікуванням більшої частини суспільства та еліт щодо
способу досягнення цілей політики безпеки при
одночасному, "мовчанні", але все ж таки сприйняття
цього іншою частиною суспільства. Крім того,
співпраця з ЄС у галузі безпеки, і навіть можливе
майбутнє членство України в Співтоваристві, не
загрожує поглибленням внутрішньої суперечливості її
Стратегічної Культури. Свідченням цього, серед
іншого, є незмінно високий рівень підтримки
євроінтеграції процесів суспільством. Однак у цьому
контексті, слід зазначити, що на нинішньому етапі у ЄС
не має можливості надати Україні гарантії безпеки. В
контексті ж українських європейських устремлінь і
проблем, що стоять перед державою, це є істотною,
якщо не головною проблемою.
Більше суперечок і питань виникає при розгляді
Стратегічної Культури в контексті євроатлантичних
прагнень
України.
Північноатлантичний
альянс
виступає в двох ролях. Хоча він і не формує свою
Стратегічну Культури (він до цього ніколи і не
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прагнув), однак він має величезний вплив на остаточну
форму Стратегічної Культури держав-членів і країнкандидатів. Більше того, процес євроатлантичної
інтеграції сам по собі може стати, як механізмом для
досягнення цілей Стратегічного культури країни –
члена Альянсу, так і механізмом її консолідації. У
випадку з Україною, з урахуванням нинішньої
внутрішньої і міжнародної ситуації, відповідь на
питання про вплив інтеграції з НАТО на стан
Стратегічної Культури України не може бути
однозначною. З
одного
боку, євроатлантичні
устремління України можуть дати її Стратегічній
Культурі більшу узгодженість, і, таким чином, зробити
політику Києва у сфері безпеки більш раціональною і
менш
двозначною,
з
іншого
боку,
можуть
перешкоджати її формуванню і поглибити її внутрішню
дисгармонію. В останньому випадку, це може негативно
вплинути на ситуацію в країні і поглибити поділ в
суспільстві, що призведе до прямої політичної
конфронтації. Таким чином, ці явища значною мірою
можуть
стати
перешкодою
для
реалізації
євроатлантичних прагнень Києва.
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The phenomenon of strategic culture is in the context of European and
Euro-Atlantic aspirations of Ukraine
In this paper authors examine the issue of Euro-Atlantic and European
aspirations of Ukraine through the prism of the phenomenon of Strategic Culture of
Ukraine. Strategic culture, understood as a set of views and opinions, developed by
given people on the issue of the use of military force in international relations and
ways of perceiving and overcoming threats is one of the most important factors
determining the possibility of achieving goals by the state in security policy. This,
along with the phenomenon of Power, is also a central issue of theoretical and
practical reflection on the essence of functioning of states in their international
environment. In view of this fact, authors analyzed phenomenon of Ukrainian
Strategic Culture as well as diagnose the extent to which its inconsistency will affect
the possibility of Ukraine's membership in the EU and NATO, as well as - the extent
to which integration processes can affect the change of perception by Ukrainian
people and the elites of the phenomena in the field of security.
Keywords: strategic culture, security policy, Ukraine, NATO, European Union,
integration, national identity, strategy, national interests, military force, threats
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университет им. М. П. Драгоманова (Украина, Киев),
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Явление стратегической культуры в контексте европейских и
евроатлантических стремлений Украины
В своей статье авторы рассматривают вопрос евроатлантических и
европейских стремлений Украины через призму явления Стратегической
Культуры Украины. Стратегическая культура, понимаемая как комплекс
взглядов и мнений, выработанных данным народом в вопросе применения
военной силы в международных отношениях и способов восприятия и
преодоления угроз, является одним из важнейших факторов, определяющих
возможность достижения государством целей в политике безопасности. Она,
наряду с явлением Могущества, является также центральным вопросом
теоретических
и
практических
размышлений
над
существом
функционирования государств в их международной среде. С учётом данного
факта, авторы подвергают анализу как само явление украинской
Стратегической Культуры, так и диагностируют, в какой мере её
непоследовательность отразится на возможности приближения Украины к
членству в ЕС и НАТО, а также – в какой степени интеграционные процессы
могут влиять на изменение восприятия украинским народом и элитами явлений
в сфере безопасности.
Ключевые слова: стратегическая культура, политика безопасности,
Украина, НАТО, Европейский Союз, интеграция, национальная идентичность,
стратегия, национальные интересы, военная сила, угрозы
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ СУЧАСНОГО СВІТУ
Глобалізація – процес універсалізації та уніфікації розгортання
інституційних структур, зв’язків і відношень у різних сферах суспільного
життя. Пов’язуючи минуле, сьогодення та майбутнє людства, цей процес не
має часових обмежень. Але вирішити раз і назавжди глобальні проблеми
неможливо. Виникнувши одного разу вони неминуче супроводжують світову
спільноту, якій доводиться їх перманентно вирішувати. З огляду на це
глобалізація сьогодні – звичний фактор не тільки економічного і соціального
розвитку людства, але й міжнародної політики загалом та повсякденного
політичного спілкування зокрема. Тому дослідження глобалізаційних змін
сучасного світу має велике значення для трансформації природи й технологій
політичного спілкування.
Ключові слова: людина, політика, глобалізація, трансформація, політичне
спілкування.

Сьогоднішньому світу притаманний значний ступінь
інтегрованості та інтернаціоналізації. Національні
економіки, спільні зв’язки, міждержавні відносини
поступово стають все більш інтегрованими. Відбулося
свого роду “стиснення” світового простору, який
вимагає нових форм взаємовідносин. Реальність полягає
у тому, що глобалізація являє собою об’єктивне та
абсолютно невідворотне явище сучасності, яке можна
уповільнити засобами економічної політики (що і
відбувається у ряді випадків), але не можна зупинити
або “відмінити”, оскільки це імперативна вимога
сучасного суспільства та науково–технічного прогресу.
У методологічних контекстах необхідно зауважити
те, що поки що існує багато непорозумінь щодо
термінології, пов’язаної з поняттями “цивілізація”,
“глобалізація”, “глобалізм” і критично відноситься до
“постглобалізація”,
появи
неологізмів
“постіндустріальна
спільнота”,
“постнеокласична
наука”,
“постмодернізм”,
“постпозитивізм”,
“постструктуралізм”, “постсучасність” та ін., які, на
нашу думку, не мають змістовного сенсу, тоді як
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

“індустріальна
спільнота”,
“класична
наука”,
“модернізм”, “глобалізація” є цілком визначені поняття.
Тому виклад основних положень свого дослідження
почнемо з запропонованих ним визначень понять:
Глобальний – такий, що поширив і поширює свій
вплив на усю планету Земля; глобалізація – процес
універсалізації та уніфікації становлення інституційних,
єдиних для усієї планети Земля на рівні людської
цивілізації – суспільному, економічному, культурному
тощо – структур, зв’язків і відношень у різних сферах
суспільно–громадського життя. При цьому глобалізація
виступає і як явище, і як феномен; глобалізм – явище,
що
характеризує
цілісність
світу,
а
також
світоуявлення, тип усвідомлення, спосіб бачення світу,
коли глобальна компонента стає домінуючою;
глобалістика – міждисциплінарна галузь наукового
знання, що утворюється на стику філософії, природних,
технічних і гуманітарних наук, а також сукупність
практичних дій (урядових рішень, політичних акцій,
громадянських рухів і т. ін., які орієнтовані на аналіз і
вирішення протиріч загальнолюдського характеру).
Виходячи з цього, виділяємо найважливіші
проблеми сучасності: запобігання війни і збереження
миру; подолання розриву в соціально–економічному
розвитку різних країн; забезпечення екологічної
рівноваги у взаємодії природи і громади; здійснення
контролю над демографічними процесами; приведення
у відповідність споживання енергетичних і сировинних
ресурсів з їх реальними запасами на планеті;
забезпечення продовольством та іншими засобами
існування зростаючого населення планети; охорона
здоров’я і створення оптимальних умов для здорового
способу життя; викорінення неписьменності й розвиток
системи освіти.
При цьому до наведеного опису додамо загрозу
міжнародного тероризму й злочинності, а також
забезпечення прісною водою.
Водночас вважаємо, що проблема може вважатися
глобальною тільки тоді, коли вона актуальна відносно
будь–якого регіону планети, а в іншому випадку
йтиметься щодо проблем одного або декількох регіонів.
Хоча навряд чи можливо в цілому остаточно
зупинитися на такій інтерпретації поняття “глобальна
проблема”, оскільки тоді доведеться вилучати з опису
глобальних проблем, наведених ним, такі проблеми як
міжнародний тероризм, який загрожує в основному
США
та
Росії,
викорінення
неписьменності,
забезпечення продовольством, водою тощо, які
притаманні за його класифікацією регіонам планети.
Разом із тим зазначимо, що вирішити глобальні
проблеми раз і назавжди неможливо, адже вони після їх
появи неминуче супроводжуватимуть світову спільноту,
і вирішувати їх доведеться постійно. Тому треба
навчитися жити, розуміючи, що послаблення уваги до
глобальних проблем може привести до великих
неприємностей, навіть до катастрофи.
Зростаюче
переплетення
економік,
інтернаціоналізація фінансових ринків і сучасний етап
розвитку сприяють процесу світової та економічної
глобалізації. Поняття, на перший погляд нове, але в той
же час своїм корінням сягає античних часів. У ті часи
вже мало місце явище, яке за його суттю можна
віднести до фінансової глобалізації, йдеться про те, що
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у 330 р. до Різдва Христового, після перемоги при Іссі,
Олександр Македонський сконцентрував практично все
золото та срібло свого часу (приблизно 8840 т.). За три
роки після його смерті ці скарби знову розійшлися по
античному світу, викликавши першу в світі інфляцію в
країнах Середземномор’я, оскільки канали їх грошового
обігу були раптово переповнені золотими та срібними
монетами. Такий фінансовий глобалізм був реальним,
звісно без фінансової інтеграції (про яку в ті часи мови
ще й не велося), але з відчутним ступенем залежності та
взаємозалежності. Досить добре відомі античні форми
глобалізації,
які
супроводжувались
уніфікацією
соціальних інститутів у рамках Еллінських міст–полісів
та Римської імперії. Однак така форма (тип) глобалізації
носила локальний характер, залишаючи абсолютно
ізольованими великі територій.
Ідеї організації світу, пропозиції щодо створення та
необхідності розвитку Міжнародних інститутів з метою
регулювання відносин між націями і державою
пропонувались ще з часів Канта. Прикладом може
слугувати план самого Іммануїла Канта про вічний мир.
Другий тип глобалізації можна спостерігати,
аналізуючи результати та наслідки географічних
відкриттів – так звана колоніальна глобалізація.
Набуваючи різноманітні форми, вона еволюціонувала
аж до XIX – початку XX століття. Цьому типу
глобалізації також притаманна взаємозалежність:
політична, слабшого від сильнішого, периферії від
центру, колонії від метрополії. До середини XIX
століття глобалізація переходить у стадію повільного
прогресування. Розширення міжнародного поділу праці
і розвиток Північно–Західної Європи в якості
економічного центру, на думку американського
історика і соціолога І. Валлерстайна [1; 2; 3], було
пов’язано із впливом двох факторів: торгівлі зерном із
Східної Європи, імпорту дорогоцінних металів із
Південноафриканських колоній. Імпорт зерна зробив
можливим концентрацію сільського господарств на
виробництві продукції, яка мала високу цінність,
зокрема м’яса і овочів. Імпорт дорогоцінних металів
збільшив обсяг оборотних платіжних коштів. В
результаті європейські центри отримали можливість
спеціалізації виробництва.
Сама ідея вже сучасної форми глобалізації світового
суспільства, перш за все в галузі економіки –
поступового стирання економічних меж між країнами, у
результаті
якого
світова
економіка
зрештою
уподібнилася б економіці єдиної держави – виникла
останні три десятиліття тому. Протягом десятиліть у
світовому економічному середовищі проходили значні
зміни. У 1950–х роках промислові корпорації були
зайняті проблемою відтворення внутрішніх ринків. У
1960–х роках фірми, задіяні у сфері виробництва і
торгівлі стали розширюватись під впливом швидко
зростаючої міжнародної торгівлі і зарубіжних ринків. У
1970–х роках підприємства різних форм організації
бізнесу стали багатонаціональними, вкладаючи кошти у
виробничі потужності та постійно діючи у
міжнародному просторі на розподільчих центрах.
Мультинаціональна
чи
багатонаціональна
за
структурою власності і капіталу компанія переходить у
новий тип наднаціонального чи транснаціонального
суб’єкта. Швидке зростання світової торгівлі і
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міжнародних потоків капіталу починаючи з 1980–х
років стало причиною того, що багато великих
фінансових фірм, а також фірми, зайняті у виробництві і
торгівлі, почали пов’язувати перспективи свого
розвитку з розширенням до світового масштабу. У
1990–2000–ні роки ці зміни ставлять вже нові завдання
перед
урядами,
корпораціями,
підприємствами,
фінансовими
інститутами
і
міжнародними
організаціями. Економіка глобалізується внаслідок
виникнення нових форм конкуренції, коли зростаюча
кількість суб’єктів світогосподарських зв’язків не має
певної державної належності [3, с. 29]. Глобалізація стає
постійно
діючим
фактором
як
міжнародного
економічного середовища, так і внутрідержавного
економічного життя.
На нашу думку, глобальної економіки сьогодні поки
що не існує в остаточно сформованому вигляді; просто
є господарська система, в якій економічний і соціальний
розвиток
більшої
частини
людства
жорстко
обумовлений прогресом постіндустріального світу і
його спроможністю впливати на хід подій в інших
регіонах планети. Безумовно, господарські та
інформаційні зв’язки стають все більш інтенсивними і
різноманітними, але їх значення в рамках різних
соціально–економічних
систем
залишається
діаметрально протилежним.
Ще однією суттєвою обставиною є те, що
глобалізація сьогодні супроводжується регіоналізацією
економічної діяльності, яку часто вважають гальмом,
спротивом, антагоністом глобалізації, чи глобалізацією
в обмежених масштабах, яка охоплює групу країн, що
утворюють об’єднання, в яких відбувається більша чи
менша лібералізація торгівлі, руху капіталу і людей в
рамках відповідного інтеграційного угрупування.
Як кожне нове явище, глобалізація має як своїх
прихильників, які розглядають її як благо, оскільки вона
здатна, на їх думку, різко підвищити продуктивність і
життєвий рівень у всьому світі, це можливе тому, що
глобальна інтеграція економіки може спричинити
кращий поділ праці, дозволяючи країнам з низькою
заробітною платою спеціалізуватися на трудомістких
операціях, а країнам з високим рівнем заробітної плати
– використовувати робітників більш продуктивно (це
дасть можливість фірмам досягти більшої економії,
зумовленої зростанням масштабу виробництва);
глобалізація дозволяє переміщати капітал у будь–яку
країну яка пропонує більш вигідні умови для
інвестицій, і не потрапити у пастку низької доходності
місцевих фінансових проектів; так і своїх критиків, які
дотримуються більш песимістичної точки зору. Вони
(критики) говорять, що зростаюча конкуренція з боку
країн, що розвиваються з низьким рівнем заробітної
плати скоротить кількість робочих місць і знизить
заробітну плату у багатих країнах, а також
передбачається “гонитва вниз”, коли країни знижують
заробітну плату, податки, допомоги по соціальному
забезпеченню і послаблюють контроль за станом
довкілля, щоб стати “конкурентоспроможними”.
Конкурентний тиск до того ж підриває можливості
держав у проведенні власної економічної політики.
Торкаючись
становлення
глобалістики
як
міждисциплінарної науки, народження якої ми датуємо
кінцем 1960–х – початком 1970–х років, зазначимо, що
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нова наука з самого початку стала формуватися і як
принципово новий науковий напрям, в якому на перший
план виступили інтеграційні процеси, як сфера
громадської практики, що охоплює міжнародну
політику, економіку і навіть ідеологію. При цьому
окреслимо основні досягнення її розвитку у такому
вигляді: сформульована наукова проблема (феномен
глобальних проблем); вивчені історичні передумови
виникнення й характер прояву основних глобальних
проблем сучасності при визначенні їх критеріїв, які
стали основою для визначення рис відмінностей від
релігійних, локальних, національних та інших проблем;
з’ясувалося, що ці проблеми виникли не випадково, а є
результатом об’єктивного закономірного розвитку
спільноти і його змінених відносин з оточуючим
середовищем; визначили систему проблем, що мають
глобальний характер, їх співпорядкованість та
ієрархічність; сформовані авторські колективи й
об’єднані дослідження окремих учених, що вивчали
конкретні аспекти глобальних проблем – філософські,
економічні, юридичні та ін.; здійснені дослідження
глобальних проблем розвіяли всі сумніви в тому, що
бездіяльність, або неадекватні кроки погіршать
ситуацію, і чим далі відкладатимуться необхідні
рішення, тим більш високу ціну доведеться платити
світовій спільноті за повернення до свого нормального
стану.
Події 1970–80–х років минулого століття вважаємо
першою глобальною революцією, а кульмінацією її стало
руйнування Берлінської стіни у 1989 році. Крім того,
саме у цей період сформувалося усвідомлення наявності
глобальних проблем на світовому рівні. Результатом
цього були два кроки: створення міжнародної комісії з
навколишнього природного середовища й розвитку
(осінь 1983 р.) і Конференція ООН з навколишнього
природного середовища (Стокгольм, 1992 р.).
Якщо цей період першої глобальної революції,
період становлення глобалістики характеризується
підходами до вирішення глобальних проблем шляхом
пошуку
технічних
засобів,
організаційних
та
економічних рішень, то з початку 1990–х – 2000–х років
пріоритети змінилися в бік соціально–політичної
проблематики.
При цьому вважаємо, що в той період якось вийшов
із застосування термін “глобалістика”, а все, що
стосувалося глобалізації, розглядалося у контексті
становлення нової реальності, дискусії, публікації
залишали практично без уваги весь двадцятирічний
етап розвитку глобалістики до початку 1990–х років.
Відроджуватися ця наука як новий науковий напрям
почала в 1990–х роках ХХ ст.
Підсумовуючи свої оцінки зазначимо, що
глобалізація – це багатостолітній процес становлення
єдиних для всієї планети біосоціальних структур і
соціоісторичних інститутів, зв’язків і відношень, що
розгортався (розгортається)як еволюція світового
соціуму; глобальні проблеми – результат народження
цього процесу, а глобалістика – сфера теорії й
практики, в центрі якої знаходяться глобалізація й
глобальні проблеми. При цьому в глобалістиці
сформувалося кілька різних напрямів досліджень і,
взявши за основу спрямованість теоретичних і
практичних рішень, виділимо вісім основних напрямів:
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філософсько–методологічний, природничо–науковий,
техніко–економічний,
соціально–природничий,
соціальний,
політичний,
культурологічний
і
прогностичний [4, с. 79].
Також, на наш погляд, необхідно додати
цивілізаційний і релігійний напрями. В цілому
зазначимо, що до нинішнього часу глобалістика має
достатньо чіткі риси й пропонує два її визначення –
вузьке й широке. В першому сенсі вона є
“міждисциплінарною областю наукових досліджень,
спрямованих на з’ясування сутності процесів
глобалізації, визначення причин їх появи і тенденцій
розвитку, а також аналіз глобальних проблем, що
народжуються нею, й пошук шляхів утвердження
позитивних і подолання негативних для людини й
біосфери наслідків цих процесів”.
У другому сенсі – це уся сукупність наукових,
філософських,
культурологічних
і
прикладних
досліджень різних аспектів глобалізації й глобальних
проблем, включаючи отримані результати таких
досліджень, а також практичну діяльність щодо їх
реалізації в економічній, соціальній і політичній сферах
як на рівні окремих держав, так і в міжнародному
масштабі.
В аспекті історії ми виділяємо чотири основні епохи
становлення глобальних зв’язків, що супроводжують
історичний розвиток з часу виникнення спільноти і в
доступному для огляду майбутньому [5, с. 42]: епоха
фрагментарних подій і локальних соціальних зв’язків –
від появи людини 5–3 млн. років тому і до завершення
неолітичної революції, виникнення й формування
перших держав 7–3 тис. років до н.е.; епоха
регіональних подій і територіально обмежених
міжнародних відносин – від завершення неолітичної
революції до Великих географічних відкриттів; епоха
глобальних подій і всезагальної економічної й
соціально–політичної залежності – від Великих
географічних відкриттів до середини ХХ ст., коли світ
став цілісним у географічному, економічному,
політичному й екологічному відношенні; епоха
космічної експансії й космічних конфліктів – від
запуску у 1957 році першого штучного супутника Землі
до доступного для огляду майбутнього.
Еволюцію геобіосоціосистеми ми оцінюємо через
поняття епометаморфоз, розуміючи під ним епохальну
видозміну, перехід на іншу стадію розвитку
геобіосоціосистеми,
який
супроводжується
фундаментальними змінами в цій системі на рівні
форми й змісту, сутності й явища [6, с. 48].
На підставі цих підходів виділимо чотири
поворотних пункти в еволюції геобіосоціосистеми [5;
7].
Перший епометаморфоз, пов’язаний з появою Нomo
sapiens 40–60 тис. років тому і до 1–го тисячоліття до
н.е., якому, на нашу думку, відповідає початок історії.
Другий епометаморфоз – формування й виділення у
середині 1–го тисячоліття до н.е. філософії як особливої
форми історичного світоуявлення й поява перших
симптомів глобалізації в період Перських війн,
завойовницьких походів Олександра Македонського й
становлення Римської імперії.
Третій епометаморфоз – безпосередньо пов’язаний з
виділенням науки із філософії як самостійної форми
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суспільного усвідомлення й початком НТП. Ці
перетворення іманентно пов’язані з епохою глобальних
подій і становлення всезагальної економічної й
соціально–політичної залежності, а головне – з
початком реальної глобалізації та фундаментальним
етапом її розвитку.
Четвертий епометаморфоз, в якому ми живемо,
пов’язаний з процесом формування глобальної
свідомості, початок якого коріннями в середині ХІХ ст.,
а найбільш виразно проявляється з другої половини ХХ
ст., коли настає епоха космічної експансії, тобто з
початком
космічної
ери
й
багатоаспектної
глобалізації.
Крім того, виділяємо й п’ятий гіпотетичний
епометаморфоз, з початком формування якого у більш
віддаленій
перспективі
повинен
відбутися
кардинальний поворот до усвідомлення сутності
людини, а основним поняттям стане термін
“гуманізація” суспільної та індивідуальної свідомості.
Усвідомлення процесів глобалізації розділимо на
чотири етапи: усвідомлення всезагальних зв’язків –
друга половина ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.;
усвідомлення цілісності світу – 20–60–ті роки ХХ ст.;
відкриття глобальних проблем: друга половина 60–х –
кінець 80–х років ХХ ст.; усвідомлення глобалізації –
почалося у другій половині 1990–х років і
продовжується нині; постглобалізація – гіпотетичний
етап, який розпочинається, на нашу думку, не раніше
2010–2020
рр.,
з
формуванням
або
а)
постімперіалістичної системи, з домінуючим й
керівним/розпорядчим
цивілізаційним
центром
(центрами), або – б) формування інститутів і структур
глобальної деліберативної демократії (“демократії
обговорення–узгодження”)
–
глобального
демократичного суспільства, без чітко виражених
“центрів”, відносини між складовими частинами якого
розвиватимуться на основі компромісу, консенсусу,
рівноправного узгодження інтересів.
У цілому за нашим визначенням, глобалізація – це
багатоаспектний суспільно–історичний, соціально–
економічний і соціокультурний процес становлення в
масштабах планети цілісних структур і зв’язків, які
іманентно притаманні світовому суспільству людей,
охоплюють усі його основні сфери й проявляються тим
сильніше, чим далі людина просувається по шляху
науково–технічного прогресу й соціально–економічного
розвитку. Глобалізація – це процес, який не має часових
обмежень, пов’язуючи минуле, сьогодення й майбутнє
людства.
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Globalization changes of the modern world
Globalization – the process of universalization and unification of the deployment
of institutional structures, connections and relationships in different spheres of public
life. Linking past, present and future of humanity, this process has no time limit. But
to solve once and for all global problems is impossible. Originating once they
inevitably accompany the international community, which has to solve them
permanently. With this in mind, globalization today – the usual factor not only for
economic and social development of mankind, but also in international politics in
general and everyday political communication in particular. Therefore, the study of
global changes of the modern world is of great importance for the transformation of
the nature of technology and political communication.
Keywords: people, politics, globalization, transformation, political
communication.
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Глобализационные изменения современного мира
Глобализация – процесс универсализации и унификации развертывания
институциональных структур, связей и отношений в различных сферах
общественной жизни. Связывая прошлое, настоящее и будущее человечества,
этот процесс не имеет временных ограничений. Но решить раз и навсегда
глобальные проблемы невозможно. Возникнув однажды, они неизбежно
сопровождают мировое сообщество, которому приходится их перманентно
решать. Учитывая это, глобализация сегодня – обычный фактор не только
экономического и социального развития человечества, но и международной
политики в целом и повседневного политического общения в частности.
Поэтому исследования глобализационных изменений современного мира имеет
большое значение для трансформации природы и технологий политического
общения.
Ключевые слова: человек, политика, глобализация, трансформация,
политическое общение.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
З РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНІВ:
ПОЛІТИКО–ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Вивчення політики з регулювання міжнародних зв’язків регіонів сьогодні
набуває неабиякої ваги в силу того, що в сучасному світі взаємодія країн
наповнюється новим змістом завдяки міжнародному співробітництву регіонів
держав.Метою цієї статті є виявлення та аналіз загальних тенденцій у
реалізації політики з регулювання міжнародних зв’язків регіонів у деяких
країнах Європи. Здійснене дослідження показало, що політика з регулювання
міжнародних зв’язків регіонів у країнах Європейського Союзу реалізується у
різних формах співробітництва регіонів, які повністю або частково
орієнтовані на міжнародні контакти. Протягом тривалого часу в Європі
цілеспрямовано створювалася система міжнародних зв’язків регіонів на
загальноєвропейському, регіональному й субрегіональному рівнях, формувалася
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політика з регулювання міжнародних зв’язків регіонів і її механізми. Отже,
вивчення та наукове осмислення європейського досвіду з реалізації політики з
регулювання міжнародних зв’язків регіонів може стати корисним в оптимізації
євроінтеграційної стратегії для України.
Ключові
слова:
міжнародні
зв’язки,
регіон,
транскордонне
співробітництво, єврорегіон, євроінтеграція, держава, зовнішня політика.

На
сьогоднішній
день
світовірегіональні
процесиможуть проявлятись, як мінімум, у чотирьох
напрямках: 1) у діяльності регіонів в унітарних
державах; 2) у створенні транскордонних регіонів на
основі співробітництва прикордонних районів суміжних
держав; 3) у будівництві загальноєвропейського
регіонального простору – “Європи регіонів”; 4) у
діяльності регіонів у федеративних державах.
Кожному із цих напрямків властиві свої особливості,
які впливають на розвиток зв’язків регіонів.
Міжнародне співробітництво на субнаціональному рівні
стало
настільки
необхідним
для
соціально–
економічного розвитку регіонів, що навіть унітарні
держави змушені визнавати право своїх територіальних
співтовариств на здійснення міжнародних зв’язків.
Крім того активний вихід регіонів держав на
міжнародну арену призводить до необхідності
осмислення їх нового місця і значення на міжнародній
арені. Європейські країни мають серйозний досвід
розробки
і
реалізаціїполітики
з
регулювання
міжнародних зв’язків регіонів в умовах їх зростаючої
активності у міжнародному співробітництві. В Україні
ж політика з регулювання міжнародних зв’язків регіонів
та її механізми тільки формуються, тому буде доречно
проаналізувати європейські здобутки на цьому напрямі.
Дослідженню державного управління міжнародних
зв’язками
регіонів,
регіональної
політики,
транскордонного співробітництва присвячені роботи
таких вчених як Н.Мікула, І.Насиров, О. Плотнікова,
О.Топчієв, Т.Безверхнюк, С.Є.Саханенко, І.Нагорна,
В.П.Семиноженко, А.С.Макаричев, Б. М. Данилишин та
ін.
Вищевказані дослідники у свої роботах аналізують
явище
регіоналізму,
розглядаються
механізми
регулювання регіонального та місцевого розвитку,
регіональна політика і економіка, європейські стандарти
врядування на регіональному рівні. В умовах
підвищення активної участі регіонів держав у
міжнародних відносинах, більш серйозну увагу, на
думку автора, слід звернути на дослідження
європейських здобутків у сфері державного політики з
регулювання міжнароднихзв’язків регіонів, що є
важливою
основою
формування
відповідноїдієвоїполітики в Україні, враховуючи
позитивні і негативні аспекти європейського досвіду.
Метою дослідження є виявлення та аналіз загальних
тенденцій у реалізації політики з регулювання
міжнародних зв’язків регіонів у деяких країнах Європи.
За формою державного устрою багато країн світу є
унітарними державами. Їх налічується близько 170 з 193
країн–членів ООН. Головна ознака унітарної держави в
тім, що вона ділиться на адміністративно–територіальні
одиниці, а управління державою здійснюється за
принципом централізації основних повноважень
державної влади й створення вертикалі управління.
Особливості
унітарної
держави
полягають
в
наступному[5]:
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1.Унітарна держава складається з одиниць, що не
володіють державно–правовими ознаками.
2.В унітарних державах статус адміністративно–
територіальних
одиниць
визначається
актами
центральної влади;
3.В унітарних державах актами центру регулюється
не тільки організація державної влади. Тут можна
говорити про включення всіх рівнів влади в дану
загальнодержавну
адміністрацію.
При
цьому
визначається не тільки система органів державної
влади, але й повноваження кожного рівня влади.
Зрозуміло, ступінь централізації й децентралізації
функцій і повноважень може бути різним. Унітарну
державу не слід сприймати як авторитарну державу,
коли все концентрується в руках центральних органів у
цілому або, як у більшості випадків, органів виконавчої
влади.
4. В унітарних державах адміністративно–
територіальні одиниці або наділяються центром
конкретними повноваженнями, за межі яких вони не
мають права виходити, або такого поняття, як
компетенція адміністративно–територіальної одиниці,
взагалі не існує: повноваженнями наділяються її
відповідні органи.
5. В унітарній державі питання податків і бюджету
централізовані у жорсткій формі. Адміністративно–
територіальні одиниці перебувають у сильній
залежності від центру, який встановлює систему
оподатковування у всіх деталях і мало що залишає
органам адміністративно–територіальних одиниць.
Центр визначає також параметри й багато конкретних
позицій бюджетів адміністративно–територіальних
одиниць нижчого рівня.
6. В унітарних державах відсутнє законодавство
адміністративно–територіальних одиниць.
7. В унітарних державах населення адміністративно–
територіальних
одиниць
обирає
депутатів
у
загальнодержавний парламент у виборчих округах,
утворених на їхній території. У багатьох унітарних
державах
немає
спеціального
представництва
адміністративно–територіальних одиниць у парламенті,
і він є однопалатним органом(наприклад, в Угорщині,
Болгарії, Україні, Білорусі, Фінляндії, Швеції, Данії,
Греції, Португалії й ін.). В окремих унітарних
державах(Франція, Італія, Іспанія, Польща, Японія й
ін.)парламенти двопалатні. Верхні палати є органами
територіального(регіонального)представництва.
8.
Кордони
адміністративно–територіальних
одиниць в унітарній державі визначаються й
змінюються центром, при цьому може виявлятися
думка населення й органів відповідних територій.
9. Питання здійснення міжнародних відносин і
зв’язків, зовнішньої політики перебувають суворо в
компетенції центральних органів влади.
Виходячи з особливостей діяльності унітарних
держав, розглянемо на прикладі декількох країн досвід
реалізації політики з міжнародних зв’язків регіонів в
цих державах.
У Польщі вся діяльність на даному напрямку досить
суворо регламентована і здійснюється під керівництвом
центральних органів влади й, насамперед, Міністерства
внутрішніх справ і адміністрації, а також Міністерства
закордонних справ Республіки Польща. Особливо чітко
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став проглядатися взаємозв’язок уздовж вертикалі
влади після проведення в країні адміністративної
реформи 1998–1999 рр. У результаті реформи
воєводські органи місцевого самоврядування здобули
значні права в сфері здійснення міжнародних зв’язків.
Ці права були зафіксовані в ст. 6 Закону “Про
воєводське самоврядування” від 5 червня 1998
р.(“Міжнародне співробітництво”)[1]. Відповідно до
цього закону сеймику воєводства надані права вибору й
затвердження пріоритетів воєводства в питаннях
розвитку міжнародного співробітництва, визначення
його основної географічної спрямованості, а також
намірів з приєднання до міжнародних регіональних
об’єднань.
Разом з тим закон підкреслює, що співробітництво
воєводства із громадськістю інших держав повинне
здійснюватися в чіткій відповідності із внутрішнім
законодавством, зовнішньою політикою держави і її
міжнародних зобов’язань у межах компетенцій
воєводства.
Крім того, стаття 77 вищевказаного закону наділяє
воєводства правами висування “закордонних ініціатив”,
серед яких виділяються право на укладання угод про
регіональне співробітництво, а також вступу до
міжнародних регіональних об’єднань. І в цьому випадку
як пріоритети міжнародного співробітництва, так і
відповідного
закордонні
ініціативи
вимагають
узгодження
з
уповноваженими
центральних
міністерств. У випадку з Міністерством закордонних
справ це призвело до того, що отримані міністром
законодавчі компетенції в питаннях міжнародного
співробітництва воєводств стали вимагати необхідності
вироблення концепції взаємодії міністерства з органами
самоврядування воєводств, а також воєводами.
Насамперед це стосувалося визначення принципів і
порядку видачі Міністром закордонних справ згоди на
рішення сеймику воєводства стосовно “пріоритетів”
міжнародного співробітництва.
У питанні організації міжнародного співробітництва
воєводств МЗС Польщі прагне, насамперед, сформувати
мережу конкретних контактів з регіонами країн–членів
ЄС. Важливим вважається також присутність воєводств
і їхніх органів місцевого самоврядування в
європейських структурах, таких як Комітет регіонів
Європейського союзу, Конгрес місцевої й регіональної
влади Ради Європи, Асамблея регіонів Європи.
Вживаються активні зусилля по створенню Ради
співробітництва Республіка Польща – Європейський
Союз, а також спільної комісії регіонів Польщі й
Комітету регіонів ЄС.
Керівництво Польщі у своїй зовнішній політиці
значну
увагу
приділяє
питанню
розвитку
міжрегіонального співробітництва, у першу чергу з
регіонами країн ЄС, а також сусідніх з Республікою
Польща держав. Особливі надії при цьому поляки
покладають на одержання доступу до різних фінансових
фондів Комісії Євросоюзу, призначених для підтримки
й розвитку міжрегіонального й прикордонного
співробітництва.
На особливу увагу заслуговує сфера міжнародної
транскордонної співпраці “Україна–Польща” після
утворення єврореґіонів“Карпати” (1993 р.)i “Буг”
(1995).“Карпатський Єврорегіон” створено 14 лютого
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1993р.,
підписанням
у
м.
Дебрецені(Угорщина)міністрами закордонних справ
України, Польщі та Угорщини Декларації про
співробітництво
населення,
яке
проживає
в
Карпатському
регіоні.
Декларація
зафіксувала
підтримку урядами цих країн бажання органів
самоврядування і місцевої адміністрації в регіоні
Карпатських гір і річки Тиси створити “Карпатський
Єврорегіон” як структуру для підтримання відносин
довгострокового співробітництва між різними його
учасниками.
До складу “Карпатського Єврорегіону”[2,с.116–
158]увійшли прикордонні адміністративні одиниці
п’яти держав – Польщі, Словаччини, Угорщини,
України та Румунії.Цілями “Карпатського Єврорегіону”
визначені наступні[2,с.118]: сприяння співробітництву в
економічній, соціальній, науковій, екологічній, освітній,
культурній галузях та в спорті;лоббіювання та втілення
транскордонних
проектів,
співробітництво
з
національними інституціями та організаціями.Основне
завдання Карпатського єврорегіону полягає у
покращенні рівня життя населення даного регіону,
збереженні
миру,
сприянні
добросусідським
відносиннам по обидві сторони кордонів, зменшенні
ефекту ізоляції на кордонах, забезпечення прозорості
кордонів.Карпатський єврорегіон має власний бюджет,
який включає кошти регіональних та місцевих органів
влади, а також закордонних спонсорів, зокрема Фонду
братів Рокфелерів, Інституту досліджень “Схід–Захід”.
Незважаючи на те, що головний вектор розвитку
міжрегіональних зв’язків Польщі спрямований все–таки
у бік країн–учасниць ЄС, є також реальний потенціал
розвитку контактів польських міст і воєводств із
містами й регіонами України, у першу чергу з
Львівською областю, а також із західними й північно–
західними регіонами країни.
Жорсткому контролю піддаються міжнародні
зв’язки регіонів Італії з боку центру. Щорічно
автономні провінції зобов’язані надавати в Департамент
по зв’язках з обласними органами самоврядування при
Раді міністрів, а також у МЗС країни, Міністерство
промисловості й зовнішньої торгівлі й обласних
комісарів Уряду програму заходів з розбивкою по
галузях і сферам міжнародної діяльності, вказувати
передбачувані видатки з місцевого бюджету й
приватного капіталу[3,с.129]. Міністр по зв’язках з
обласними органами самоврядування вправі виразити
свою незгоду з наданою програмою й протягом 45 днів
дати відповідь. Повторне надання програми з
урахуванням поправок і виправлення зауважень
дозволяється протягом 20 днів. Якщо від уряду
протягом 30 днів не надходило ніяких зауважень, то
програма вважається затвердженою. Тобто на
узгодження дій італійських провінцій у сфері
здійснення міжнародних зв’язків може піти від двох до
трьох місяців. Виключення становлять області Італії зі
спеціальним статусом і автономні провінції Тренто й
Больцано, яким законодавство дозволяє в межах їхньої
компетенції безпосередньо здійснювати директиви
Євросоюзу.
В Іспанії сфера зовнішньої політики відноситься до
виняткової компетенції центрального уряду, що досить
строго стежить за виконанням даного положення. На
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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будь–які спроби автономій вийти за межі чинного
законодавства
в
зовнішньополітичній
або
зовнішньоекономічній галузях вимагається негайна
реакція центру. Якщо виникають які–небудь протиріччя
в цій сфері між центром і автономними
співтовариствами, то офіційний Мадрид використовує
закладений в основному законі Іспанії механізм їхнього
вирішення, а саме звернення до Конституційного
суду[3,c.99].
Що стосується таких країн, як Швеція, Фінляндія,
Нідерланди, то слід зазначити, що їхні регіони мають у
своєму розпорядженні велику самостійність по
здійсненню міжнародних зв’язків і більш значні
можливості впливати на формування й здійснення
зовнішньої політики держави[4].
Широкими
повноваженнями
для
здійснення
міжнародної діяльності користуються комуни й
ландстинги Швеції. Вони розвивають зв’язки зі своїми
закордонними партнерами по різних напрямках – від
зовнішньоекономічного
до
культурного
співробітництва й зміцнення гуманітарних контактів.
Співробітництво здійснюється й у таких сферах, як
охорона
здоров’я
й
регіональне
планування.
Ландстинги мають право запросити фінансові кошти у
шведського управління міжнародного співробітництва й
розвитку(SIDA). Це державна організація, що діє в
структурі МЗС Швеції. Щорічно ландстингам для
здійснення міжнародних зв’язків ця організація виділяє
близько
500
млн.
крон.
Тобто міжнародне
співробітництво регіонів Швеції має фінансову урядову
підтримку.
У Фінляндії міжнародна діяльність регіонів не
регламентується законами, тому що тут відсутнє окреме
законодавство, що регулює здійснення регіональною
владою міжнародних зв’язків. Їм надана повна свобода
дії. На практиці губернії й комуни керуються у своїй
міжнародній діяльності Статутом Конгресу місцевої й
регіональної влади Європи, Декларацією Асамблеї
регіонів Європи, Європейською рамковою конвенцією
про прикордонне співробітництво територіальних
співтовариств
і
влади
й
інших
документів
міжрегіонального й прикордонного співробітництва.
Якщо виникають спірні питання, то рішення приймає
Вищий адміністративний суд Фінляндії. Регіональні й
місцеві влади мають повноваження на проведення
переговорів з реалізації проектів міжнародного
співробітництва, а також мають право офіційно
представляти свої регіони в міжурядових міжнародних
організаціях.
У Нідерландах регіони здійснюють широку
програму міжнародного співробітництва. При цьому
місцеві влади вільні у виборі напрямку їхньої
діяльності, що не обмежується урядом країни, а також
не регламентується будь–яким законом. Особливу увагу
регіони приділяють співробітництву в галузі освіти й
культури. При цьому зв’язки здійснюються з
урахуванням історичних особливостей і місцевих
традицій. У країні спеціально створюються різні фонди
для фінансування проектів в іноземних державах. Для
координації своїх дій нідерландські регіони об’єдналися
в організацію за назвою “Арнемський діалог”, у рамках
якої вони регулярно консультуються й обмінюються
інформацією.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

В Україні міжнародна діяльність регіонів базується
на відповідних правових засадах, які закріплені у
Конституції, ряді законів (“Про основи національної
безпеки України”, “Про засади внутрішньої і зовнішньої
політики”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про
місцеве самоврядування в Україні”) і підзаконних актів.
Визначення
і
реалізація
основ
міжнародних
регіональних зв’язків здійснюються на базі координації
зусиль та тісної взаємодії Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства Закордонних Справ, інших міністерств,
центральних і місцевих органів виконавчої влади у
даному напрямі. Хоча регіони України, виступаючи як
адміністративно–територіальні
одиниці
унітарної
держави, не наділені автономними правами і
компетенціями у сфері міжнародного співробітництва,
вони мають гарні можливості розвивати міжнародні
зв’язки через участь у міжнародних регіональних
організаціях,
єврорегіональних
утвореннях,
транскордонних угодах і ініціативах. Подібна практика
регіонів доволі активно підтримується і стимулюється
центральною владою, а розроблення та впровадження
проектів міжрегіональних економічних зв’язків і
транскордонного співробітництва, спрямованих на
підвищення конкурентоспроможності регіонів як
основи їх динамічного розвитку визначені як основні
засади внутрішньої політики у сферах розвитку
місцевого самоврядування та стимулювання розвитку
регіонів.
Що стосується права й можливості укладати
міжнародні договори регіонами різних країн, то слід
зазначити, що відповідно до міжнародного права
суб’єктами міжнародних договорів можуть виступати
суб’єкти міжнародного права. Оскільки регіони не є
суб’єктами міжнародного права, вони не можуть
виступати суб’єктами міжнародних договорів. Однак
деякі країни йдуть по шляху розширення міжнародних
прав своїх регіонів.
Підбиваючи підсумок, можна зробити висновок про
те, що сьогодні політика з регулювання міжнародних
зв’язків регіонів у країнах Європейського Союзу
реалізується у різних формах співробітництва регіонів,
які повністю або частково орієнтовані на міжнародні
контакти. Частина з них перебуває в компетенції
органів влади регіонів або національних держав, разом з
тим, багато форм і види міжнародного співробітництва
здійснюються
недержавними,
комерційними,
науковими, освітніми, суспільними й іншими
організаціями або об’єднаннями. Всі вони в сукупності
утворюють цілісну картину міжнародної діяльності
регіонів.
Різноманіття
форм
міжнародного
співробітництва
регіонів,
стимульованих
як
економічними, так і гуманітарними інтересами,
динамічно розширюється на тлі процесів глобалізації й
демократизації.
Починаючи із другої половини XX ст. у Європі
цілеспрямовано створювалася система міжнародних
зв’язків
регіонів
на
загальноєвропейському,
регіональному й субрегіональному рівнях, формувалася
політиказ регулювання міжнародних зв’язків регіонів і
її механізми. У рамках цієї політики були створені
загальноєвропейські міжнародні організації(Конгрес
місцевих та регіональних влад Європи, Асоціація
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європейських регіонів тощо); європейські регіональні
організації(Рада держав Балтійського моря, Організація
Чорноморського економічного співробітництва та ін.);
європейські
субрегіональні
організації(Асоціація
субрегіонального співробітництва країн Балтійського
моря та ін.)і інші, за допомогою яких здійснюються й
координуються
міжнародні
зв’язки
регіонів
європейських країн. Крім того у Європі розроблений
механізм
прикордонного
й
міжтериторіального
співробітництва, вироблені міжнародні інструменти
розвитку співробітництва регіонів через підписання
міжнародних договорів і угод, розроблені основні
напрямки й форми співробітництва.
Форми
прикордонного
й
міжнародного
співробітництва регіонів досить багатогранні. До
основних з них можна віднести створення
транскордонних
регіонів
Європи;
відкриття
регіональних представництв в органах міжнародних
організацій, таких як Євросоюз і Рада Європи; розвиток
транскордонної кооперації в різних галузях; підписання
міжнародних договорів і угод; міжнародна торгівля;
співробітництво в рамках європейських програм і т.д.
Створення системи міжнародних зв’язків регіонів на
загальноєвропейському,
регіональному
й
субрегіональному рівнях у Європі надало можливість
регіонам країн Європи здійснювати міжнародні зв’язки
в рамках створеної системи й використовувати
механізм, що сформувався в Європі, у своїй
міжнародній практиці.
Таким чином, досвід країн Європи демонструє
відсутність спеціального законодавства, яке б
регламентувало участь адміністративно–територіальних
одиниць середнього рівня в розвитку міжрегіонального
співробітництва. Але істотною відмінністю ситуації в
цих країнах(не в усіх)є наявність законодавчих актів
щодо регіонального розвитку, де визначаються його
пріоритети. Аналіз досвіду здійснення політики з
регулювання
міжнародних
зв’язків
регіонів
європейських країн показує, що в них іде пошук
гармонії в питаннях поділу компетенції між органами
влади держав і їхніх регіонів, тобто між центром і
регіонами у всіх сферах, у тому числі й міжнародній.
Європейськими державами накопичений багатий досвід
у здійсненні міжнародних зв’язків регіонів країн, як
унітарних, так і федеративних. Вивчення й
узагальнення
цього
досвіду
дозволить
його
використовувати іншими країнами, у тому числі
Україною та її регіонами.
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The European experience in implementing policies regulating
international links of regions: political and legal analysis
The study of the policy regulating international links of regions is gaining a
great importance today. This is due to the fact that in present–day world the
cooperation of states has been filled with new matter–international relations of
regions.
The main objective of this article is to clearly recognize and analyze common
tendencies of implementing the policy of regulating international links of regions in
some of European states. One of the conclusions we have reached is that the
implementation of named policy has different forms of international cooperation of
regions. Contemporary regions are completely or partly focused on the international
activity on par with national states. Moreover, the system of international links of
regions has been developing by European states for a long period of time. They have
got well worked–out mechanisms, political and judicial institutes in this sphere. So,
the study of European experience in implementing policy regulating international
relations of regions and its awareness could have been very useful for Ukraine’s euro
integration strategy optimization.
Keywords: internationalrelations, region, cross–border cooperation, euro
region, euro integration, state, foreign policy.
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Европейский опыт реализации политики по регулированию
международных связей регионов: политико–правовой анализ
Изучение политики по регулированию международных связей регионов
сегодня приобретает немалый вес в силу того, что в современном мире
взаимодействие стран наполняется новым содержанием благодаря
международному сотрудничеству регионов государств.Целью этой статьи
является выявление и анализ общих тенденций в реализации политики по
регулированию международных связей регионов в некоторых странах Европы.
Проведенное исследование показало, что политика по регулированию
международных связей регионов в странах Европейского Союза реализуется в
различных формах сотрудничества регионов, которые полностью или
частично ориентированы на международные контакты.В течение
длительного времени в Европе целенаправленно создавалась система
международных связей регионов на общеевропейском, региональном и
субрегиональном уровнях, формировалась политика по регулированию
международных связей регионов и ее механизмы. Таким образом, изучение и
научное осмысление европейского опыта реализации политики по
регулированию международных связей регионов могут стать полезными в
оптимизации евроинтеграционной стратегии для Украины.
Ключевые слова: международные связи, регион, трансграничное
сотрудничество, еврорегион, евроинтеграция, государство, внешняя политика.

* * *
УДК316.722: 323.1

Mammadova T.
PhD student of the International Relations
and Economics faculty of Baku State University
(Azerbaijan, Baku), t.memmedova@csc.gov.az

GLOBALIZATION: A TRIGGER OF CIVILIZATIONAL CLASH?
Nowadays clash of civilizations, globalization and obstacles that it begets are
among the main concerns of the world community. In fact there is dilemma in both
cases: clash or dialogue of civilizations and pre-globalists or anti-globalists. And
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each of them has justified reasons. Herein the above mentioned matters are reviewed
from different respective sides, realities and perspectives. Today’s rivalry between
West and East (ideological rivals during Cold War, and civilizational rivals after
11.09.01) is on pragmatic view, while basing on Power balance, Bipolar and Multipolar theories.
Keywords: globalization dilemma, civilizations: dialogue and clash, cultural
diversity, economic and political interests.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Globalizationcanbeanalyzednotonlyasaneconomicterm,
butalsosocialone. Thanks to the globalized information and
communication structures, a large number of states,
civilizational entities are increasingly becoming aware of
one another. More rapidly nations are learning about new
inventions, tendencies, more and more is becoming mixture
of different ethnics, inter/mixed-marriages: interracial or
interreligious marriages, youth of different nations are
becoming more common or at least similar. And most of
times this is the main concern of those who see this changes
as a challenge to preservation of their own traditions,
mentality, values and historical roots. With the globalization
of markets and information networks, consumption patterns,
facilitated by modern transports and communication
technologies mass culture is becoming more and more
uniform over the world.
Respectively, by the huge flow of migrants it got
complex to preserve elements of their native culture while
adjusting to life in their new living environment which
sometimes is called “cultural shock”. Herein is tried to
support “globalization” in favor of unique interests,
achievements while preserving your own historical roots,
culture and values (Japan, China, Asian Tigers), and
showing tolerance, respect to other societies in multicultural
areas. Goal of globalization is not/should not be to make
one’s opinion or viewpoint prevail over another, or reach a
consensus in the cost of concession your values. Political
and cultural expansionism should be differed from
globalization.
Obviously it is a mostly expressed view that the “West”,
led by the United States, is creating a new enemy stereotype
after the demise of communism as the main rival of
capitalism in the form of so-called liberal democracy. The
ideological “other” is supposedly being replaced by the
ethnic and cultural “other.”
The associated terms and/or slogans of “liberal
democracy”,“free market economy”, etc. all relate to the
unrivalled rule of interest groups in the name of democracy.
This kind of universal claim, that connects globalization
with very specific economic interests, has caused serious
concern among those who are the “receiving sides” in this
globalization. As the Egyptian Minister of Culture, Farouk
Hosni stated: “The issue of globalization has imposed itself
on the dialogue between cultures and reflects the beliefs,
aspirations and culture of one party that always acted as the
exporter of cultural trends, political ideologies and
economic problems ...” [1]
According to common opinion of the anti-globalists,
“globalization” indicates the intention of ideological and
cultural “imperialism” of the West. The second term that is
frequently used besides “globalization” is “cultural clash”,
what is the determining factor of international relations
from the end of the 20th century. Expansion of information,
cultures, values, economic interests- with a single term:
globalization- reared up “cultural clash”. So beneath the
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

surface of this concept of politics one can obviously
discover the notion of the “national interest”.
But not always this term is accepted as a pretext, rather
than as a self-fulfillment. So the main concern should be
“how can conflict of “diversities” be avoided and how can
the “clash of civilizations” be prevented from becoming a
self-fulfilling prophecy?” this is the main challenge of
modern international order for peaceful coexistence.
Vital is that, each civilization should accept, for itself,
the basic fact of other civilizations existence with all their
different value systems, beliefs, social habits, etc. This “fact
of diversity” should be internalized by each civilization and
should not be seen as a threat, but as a chance for further
developing and enriching the identity and awareness of
one’s own civilization. As a result of the socio-economic
and political facts of globalism, existence of a variety of
civilizational and cultural communities and their
interdependence is becoming increasingly obvious. There is
simply no alternative rather than “acceptance” for peaceful
co-existence among civilizations. The principle of equality
and mutual respect is indispensable. In other case the only
alternative will be “clash” – or war – of civilizations, which
was predicted by Huntington [2], and this will bring to
destruction of one side, let it be ethnic, religious group or
national heritage. An interesting point is that, co-existence
should also be seen as basic norm for the very preservation
of own culture, values and heritage in peace in the context
of globalization.
First and essential step towards the mutual acceptance
can be development of a comprehensive philosophical
framework and of a positive social attitude towards a
genuine dialogue among civilizations. The relationship
between civilizational awareness on the one hand accepting the existence of the other as basic precondition
for one’s own identity and the complex interaction with
other civilizations on the level of equality on the other hand
has become ever more important since the tragic events of
September 11, 2001 in the United States of America. One
may state without exaggeration that dialogue on the level of
civilizations has become indispensable for the preservation
of peace on a global scale.Unfortunately, the recent
developments have been exploited for the sake of a
“cultural crusade” against Islam and for the creation of a
new geostrategic design according to which the West and its
dominating power, the United States, has the right, even
duty, to “pacify” the Muslim world according to Western
standards of humanity and secularism [3].
Civilizational awareness and the search for one’s
identity must not be seen in the narrow context of selfassertion. In fact every society reflects multiplicity of
traditions and cultures. In this respect all societies differ in
some means, but on the other hand they have so much
similar; primarily, their will for better and prosperous
World, what can be unique goal for all humankind. The
term “civilization” is worth to be referred as a cultural,
historical, ethnical and geographical diversity of particular
place, nationality, rather than a dominant power. Because
dominant power should/can be single as the word dominant
means this.
One should try to avoid belonging of term “civilization”
only to religious diversity, as within any particular religion
there are different nationalities, cultures, mentalities,
traditions, values and so on. Civilization is an abstract
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society/entity which includes individuals whose way of
thinking, attitude forms by events he bears, lives, meets, and
his ethnic, national, cultural, religious belonging, society he
is surrounded by. Other kinds of assumption of one’s
“identity”, an arrogant attitude would inevitably lead to the
creation and/or strengthening of social stereotypes. The selfcomprehension of a civilization and the appreciation of its
values have to rear respect to other cultures and values as
well. An ideology of respect, tolerance and acceptance
should be inculcated for youth in an inter-civilizational
framework of mutual exchange. Civilizations that aspire to
be present in the global framework of today have to accept
the fact of interdependence.
The globe we live in is an alive mechanism where all
aspects are in harmony.
In such harmony or
interdependence of all geographical regions and all aspects
of social life at the same time, globalization is a must as a
fact of international relations. This reality existed always,
but it has mainly become possible due to the end of the
East-West conflict, i.e. the collapse of the bipolar order that
divided the world along ideological lines and military
alliances. And the driving force behind this reality is
“economic competition without borders”. Along with the
rapid development of science, technology, spread of
information
through
hi-techs,
improvement
of
communication technology, widely spread of internet
facilitated the increase of the speed of globalization. It can
not be denied, however, that this dynamic process of
economic interaction has been accompanied by a tendency
towards cultural uniformity – whether in regard to language,
“lifestyle”, or social habits in general.
In fact as a social phenomenon “globalization” is not
entirely new. Trends towards globalization existed in
previous centuries in relation to the colonial and imperial
powers’ efforts. If at first it was obvious in cultural area, by
time the discovery and exploration of new lands, intention
of acquire new markets and opening them up for
international trade, begot globalization more enormously.
In terms of quantity and intensity, however, the
globalization of the 20th/21st centuries is a new
phenomenon. In its Global Agenda for Dialogue among
Civilizations, the United Nations General Assembly
apparently tried to stem the tide of uniformization which is
inherent in the economic dynamic of globalization. In the
resolution adopted on 9 November 2001, the UN member
states described the fact that globalization brings “greater
interrelatedness among people and increased interaction
among cultures and civilizations”, but they also identified
the threat of uniformity faced by the world’s cultural and
civilizational traditions, emphasizing that “globalization is
not only an economic, financial and technological process
which could offer great benefit but it also presents the
challenge of preserving and celebrating the rich intellectual
and cultural diversity of humankind and of civilization” [4].
The unique nature of globalization is expressed in the
fact that peoples belonging to different cultural and/or
civilizational traditions, strive to interact with others at the
global stage while at the same time trying to preserve their
national, ethnic, cultural, and civilizational identity. On the
one hand, globalization, out of economic necessity - that is
determined by “competition without borders”, brings about
a basic open-mindedness and “businesslike” attitude
towards different languages, value systems and lifestyles
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that may encourage tolerance towards other civilizational
expressions. On the other hand, the dynamic of
globalization generates a somewhat antagonistic tendency
towards uniformity. The danger associated with this overall
trend, one of the most debated characteristics of
globalization. Thus, process of globalization without
dialogue may increase the probability of intention to
dominate.
As the economic, cultural, social sides of globalization,
we also have to talk about the political side of it. The
political reality at the global level more and more mirrors
the uniformity tendency of globalization: since the end of
the Cold War, the international system has been
characterized by the absence of a balance of power. Unipolarity has replaced the bipolarity of the post-World War II
era. This political uni-polarity may have been reinforced by
the dynamic of globalization. The uni-polarity at the
political level begot the cultural and civilizational multipolarity as well. Talking about power balance of the second
half of XX century, we can say that global bipolarity
prevailed during Cold War and was characterized by a
“clash of ideologies”, between capitalism and socialism.
Cold War was accompanied by regional conflicts and these
were, in most cases, conducted as proxy wars in the context
of superpower rivalry. The two competing powers avoided
an open confrontation by holding each other in check, with
mutual deterrence preventing war between the two rival
powers, indeed averting another world war.
The antagonistic shape of the bipolar era has not totally
disappeared in the uni-polar system of the present time; the
clash of ideologies has been replaced, at least in the
perception of influential sectors of the international public,
by one among civilizations. The problem, in regard to
global order, lies in whether, and to what extent, perception
creates reality, i.e. a perceived clash among civilizations
becomes something of a self-fulfilling prophecy. The
crucial question as to the future world order will be how this
dynamic, i.e. interdependent, relationship between
perception and reality will unfold. The more frequently use
of Huntington’s notion of the “clash of civilizations”, its
innumerable invocations since the tragic events of
September 11, 2001, are vivid proof of this connection.
After known 9/11 events, a modern de-javu of Crusaids is
likely being lived. Just in more political and diplomatic
shape[5].
The political uni-polarity of the present global system
may reinforce, in certain cases even create, civilizational
antagonisms that might otherwise have been subdued by
ideological rivalries between two or more competitors for
global power. The political and military actions that are
being justified (by the actors) or explained (by the
observers) by reference to Huntington’s notion, may make
of the perceived clash of civilizations a transnational reality.
A major example of the overall political impact of this
interdependence – with most serious implications for global
peace – is the state of relations between the Muslim world
and the West.
The perception of a threat may be calculated as being
necessary for mobilizing the public in favor of a certain
political agenda advancing the country’s national interest
vis-à-vis its neighbors and/or the rest of the world; this
agenda may also include the use of military force. The latter
will have to be justified as measure of legitimate selfЗбірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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defense in order to become acceptable in the eyes of the
domestic as well as international public. In this context, the
notion of the “clash of civilizations” may be part of a
rationalization of otherwise undeclared interests[6]. Herein
the role of mass media, publication materials and
communication technologies in propaganda should also be
stated.
Selective dissemination and interpretation of facts can
lead to intentional misleading of people. I do remember a
question of a student during my study period abroad in
Europe: “In what country do Muslims live?” or it is really
offensive to see some anxiety, worry even fear in the eyes
of some people due to fore-part’s belief and religion. As
Z.Karabel states in his book “Westerns, weather or not they
adhere to an organized religion, are disposed to view
Muslim societies as backward and intend on war and
violence. And most inhabitants of the Muslim world tend to
believe that the West bears ill will toward Islam and
Muslims and wants not peace or coexistence but economic
and cultural domination” [7].
To sum up, I would like to emphasize that partly due to
the absence of a global balance of powers, the peoples,
social and ethnic communities of many regions of the
world, indeed mankind as such, are threatened by being
divided along cultural or civilizational lines. The ever
growing problem of terrorist violence is intrinsically linked
to this problem as well. The alienation between social and
cultural groups within and between regions is further
reinforced by the uncontrolled dynamic of conflicts of
interests, disputes over sovereignty issues, economic rights,
etc., on the domestic, regional and international levels.
Culture or civilization is often not the primary cause of such
confrontations, but are being used as vehicle of such
conflicts. In the globalized environment of the 21st century,
the dialogue among civilizations has become the most
important desideratum of world peace.
Acceptance and dialogue of civilizations refers to the act
of listening to the beliefs, judgments, worries of people not
only with a different cultural, ethnic, or religious
background, but also with different political convictions,
social positions and economic power. Civilizations,
however, are abstract entities. The actors of a dialogue of
civilizations will always be individuals, whose ways of
thinking and values are influenced by their civilizational
background, and who engage in a dialogue with other
individuals, whose identities again are shaped by many
influences, including her or his socio-cultural, ethnic,
religious background.
Mutual awareness can be the real solution on prevention
of conflicts - on the international, national and local levels by reducing misunderstandings and mistrust, and by laying
the basis for a non-violent resolution of controversies. It
also has enormous potential to solve current and future
economic, social and political problems by sharing
experiences and through joint implementation of remedies.
At its best, inter-civilizational dialogue can result in a
collective sense of shared goals, enabling us to address the
most important issues of all: What kind of future world do
we want to live in? How can we work together to solve the
problems facing humankind today, and begin creating that
future?
No one can live in peace unless he accepts the
reciprocity of his right to live his own life and express his
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

civilizational identity without interference or intimidation.
Acceptance of variety and natural equality of humankind
should be promoted, because pre - conceived opinions,
stereotypes and prejudices about others, make them
perceive “otherness” as a threat more than as an enrichment
of different outlooks and colorfulness of the world around
us. It is the simple value of mutuality that is at the roots of
civilizational dialogue.
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(Азербайджан, Баку),t.memmedova@csc.gov.az
Глобалізація: початок цивілізаційних зіткнень?
В даний час зіткнення цивілізацій, глобалізація і перешкоди, які
породжують все це, є одними з основних проблем світового співтовариства.
Насправді в обох випадках існує дилема: конфлікт чи діалог цивілізацій,
глобалісти або антиглобалісти. І кожен з них прагне виправдати себе.
Вищезазначені питання розглядаються з різних відповідних сторін, такі, як
реалії та перспективи. Сьогодні конкуренція між Заходом і Сходом (ідеологічні
суперники в часи холодної війни, і цивілізаційні конкуренти після 11 вересня
2001) розглядається з прагматичної точки зору, ґрунтуючись на енергобалансі,
біполярних і багатополярним теоріях.
Ключові слова: глобалізаційна дилема, цивілізація, діалог і зіткнення,
культурне розмаїття, економічні та політичні інтереси.

Мамедова Т., докторант кафедры дипломатии и современных
интеграционных процессов, Бакинский государственный университет
(Азербайджан, Баку), t.memmedova@csc.gov.az
Глобализация: начало цивилизационных столкновений?
В настоящее время столкновения цивилизаций, глобализация и
препятствия, порождающие все это, являются одними из основных проблем
мирового сообщества. На самом деле в обоих случаях существует дилемма:
конфликт или диалог цивилизаций, глобалисты или антиглобалисты. И каждый
из
них
стремится
оправдать
себя.
Вышеупомянутые
вопросы
рассматриваются с разных соответствующих сторон, такие, как реалии и
перспективы. Сегодня конкуренция между Западом и Востоком
(идеологические соперники во времена холодной войны, и цивилизационные
конкуренты после 11 сентября 2001 года) рассматривается с прагматической
точки зрения, основываясь на энергобалансе, биполярных и многополярных
теориях.
Ключевые слова: глобализационная дилемма, цивилизации: диалог и
столкновение, культурное разнообразие, экономические и политические
интересы
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международные переговоры – один из старейших видов человеческой
деятельности, направленный на решение проблем при организации
сотрудничества или урегулировании конфликтных ситуаций. Он имеет такую
же древнюю историю, как конфликты и войны, и использовался на практике
задолго до появления правовых процедур. Конечно, в современном мире
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международная переговорная практика значительно усложнилась, приобрела
различные формы, расширила проблематику и т.п., но тем не менее переговоры
продолжают оставаться своеобразным “мостом” между другими видами
политической деятельности. Поэтому, целью данной работы является
определить сновные современные направления исследований феномена
дипломатических переговоров.
Ключевые слова: дипломатия, международные переговоры, конфликты,
сотрудничество.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Переговоры – один из старейших видов
человеческой деятельности, который направлен на
решение проблем при организации сотрудничества или
урегулировании конфликтных ситуаций. Он имеет
такую же древнюю историю, как конфликты и войны, и
использовался на практике задолго до появления
правовых процедур. Конечно, в современном мире
международная переговорная практика значительно
усложнилась, приобрела разнообразные формы,
расширила проблематику и т.п., но тем не менее
переговоры продолжают оставаться своеобразным
“мостом” между двумя другими видами политической
деятельности, выделенными Д. Хелдом, – борьбой и
сотрудничеством [4, с. 11].
Действительно,
международные
конфликты,
сотрудничество и переговоры – вещи взаимосвязанные.
“Борьба и сотрудничество – это две стороны одной и
той же медали, это диалектическая общность двух
противоположных начал”. Каждая сторона этой медали
содержит в себе элемент другой. Даже в жестких
условиях войны можно обнаружить элементы
сотрудничества, например, по вопросам обмена
военнопленными. Например во время войны между
Азербайджаном и Арменией стороны очень часто
соглашались по вопросам военнопленных [2]. Но были
и иные проблемы касательно прямых переговоров
между конфликтующими сторонами как отметил
видный азербайджанский политолог В.Кулузаде [24].
На то, что в международных отношениях конфликт
никогда не бывает “чистым”, обратили внимание еще в
1960-х годах. Сначала А. Рапопорт показал, что не все
конфликты одинаковы, а, как следует из названия его
книги “Борьба, игры, дебаты” [20, с. 19],
подразделяются натри группы. Только борьба является
конфликтом, направленным на победу. В ней
противники
разделены
непримиримыми
противоречиями. Т.Шеллинг, получивший совместно с
математиком Р. Ауманном Нобелевскую премию (2005
г.) в области экономики за исследования конфликтов,
еще больше сузил круг конфликтов с абсолютно
несовместимыми интересами. Он писал, что “чистый”
конфликт “может возникнуть в войне, направленной на
взаимное уничтожение, хотя даже и в войне вряд ли”
[26]. Впоследствии утвердилось понимание того, что
международные конфликты не являются “чистыми”, а
представляют собой ситуации со смешанными
интересами – и совпадающими, и разными. В свою
очередь в сотрудничестве всегда существует элемент
конкуренции, отстаивания своих интересов, различия в
подходах к оценке международной ситуации и т.п. Так,
в 2000-х годах серьезные разногласия возникли внутри
НАТО,
между
государствами-союзниками,
относительно вторжения в Ирак [1]. А например, в 1992
г. трения между США и ЕС по проблемам торговли и
тарифам заставили даже говорить о “торговой войне”,
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хотя, конечно, было очевидно, что до реальной войны
дело не дойдет. Подобных примеров множество.
В то же время было бы неправомерным говорить
только о полной противоположности этих двух
методов, несмотря на то, что часто они именно так и
рассматриваются большинством авторов. Будучи
действительно принципиально различными и даже
антагонистическими по своей сути, переговоры и
силовые подходы к решению международных проблем
на
протяжении
многих
веков
составляли
диалектическое единство: войны, как правило,
заканчивались мирными переговорами, а заключенные
посредством переговоров соглашения нарушались в
результате войн. Более того, во многих случаях они
использовались как дополняющие друг друга средства.
“Открытое сражение и переговоры представляют собой
сопутствующие,
иногда
конкурирующие
типы
отношений между человеческими обществами” –
замечает французский исследователь А. Плантей.
Классическими примерами здесь могут быть случаи,
когда одна из сторон начинала военные действия
против другой и, завоевав часть территории - на
окончательную победу не оказывалось средств садилась за стол переговоров, но уже с “позиции силы”.
Силовые методы (к ним относятся, как показано в
исследовании Д. М. Фельдмана, не только военные
также часто использовались и используются для того,
чтобы подтолкнуть или заставить ту или иную сторону
сесть за стол переговоров или подписать соглашения. В
качестве только одного из многих примером могут
служить санкции ООН в отношении Сербии в начале
90-х для стимулирования решения югославской
проблемы мирным путем. Более того, участники
конфликта могут одновременно вести боевые действия
и налаживать переговорный диалог, что неоднократно
наблюдалось на практике, особенно в последнее время.
Переговоры также находятся в диалектических
отношениях с конфликтом и сотрудничеством [22]. В
истории
международных
отношений
войны
заканчивались мирными переговорами, силовой нажим
часто использовался в качестве стимула к началу
переговоров, а переговоры предпринимались для
предотвращения, урегулирования конфликтов или,
напротив, велись в тактических целях, например, чтобы
отвлечь на время внимание при подготовке военных
действий.
С
другой
стороны,
осуществление
сотрудничества немыслимо без переговоров. Именно
посредством переговоров, как отмечал В. М. Сергеев,
стороны
строят
сценарий
своей
совместной
деятельности в будущем [5]. Международные
переговоры являются объектом изучения многих наук:
мировой
политики,
истории
международных
отношений, международного права, психологии и т.д.
Соответственно по-разному ставятся исследовательские
задачи и изучаются различные аспекты международных
переговоров. В рамках мировой политики, понимаемой
как научная дисциплина, которая занимается анализом
международно-политической
деятельности
государственных и негосударственных акторов на
мировой арене, а также порождаемых этой
деятельностью процессов [4, с. 3-13], международные
переговоры выступают в качестве одного из важнейших
и широко используемых видов этой деятельности.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Следовательно, изучение международных переговоров
предполагает анализ содержательных аспектов (того, о
чем ведутся переговоры), процессуальной стороны (как
они ведутся) и процедурных вопросов (по каким
правилам они ведутся), который проводится в
значительной степени в рамках правовых дисциплин и
имеет
особое
значение
при
многосторонних
переговорах. Госсекретарь США Г. Киссинджер
однажды заметил, что то, как ведутся переговоры,
практически имеет столь же большое значение, как и то,
относительно чего они ведутся [10, с. 15]. Однако если
работ по содержательным аспектам много и они давно
находятся в фокусе внимания исследователей, как и
процедурные вопросы, то этого нельзя сказать о
процессуальной стороне международных переговоров,
которая
и
составляет
основу
практической
деятельности. Именно ей посвящено данное учебное
пособие. Однако отделить технологию ведения
переговоров от всей переговорной деятельности
невозможно. В этом случае теряется общая логика ее
построения. Поэтому в учебном пособии освещаются и
другие аспекты. С учетом этого замечания рассмотрим,
как формировалось направление по изучению
международных
переговоров.
Первые
попытки
описания процесса международных переговоров
связаны с именем французского дипломата XVIII в.
Франсуа де Кальера [4, с. 97-108]. После двухсот лет
практически полного затишья в XX столетии эта
проблематика вновь становится объектом внимания
исследователей. Классической здесь стала работа Г.
Никольсона [6, с. 107-111; 16].
Ссылаясь на Оксфордский словарь, Г.Никольсон
дает ставшее классическим определение дипломатии
через переговоры: “Дипломатия – это ведение
международных отношений посредством переговоров;
метод, при помощи которого эти отношения
регулируются и ведутся послами и посланниками;
работа или искусство дипломата” [12, с. 17]. И все же
научное
направление
по
изучению
процесса
переговоров начинает складываться только со второй
половины XX столетия. В 1950-е – начале 1960-х годов
активно изучаются не только международные, но и
торговые переговоры, переговоры предпринимателей с
профсоюзами и т.д. с использованием методов
сравнительного анализа, что позволяет выявить общие
закономерности
построения
переговорной
деятельности. Особенно в 60-е годы очень часто можно
было наблюдать локальных конфликтов как например
между Пакистаном и Индией или же между Китаем и
Индией [29, с. 13] и т.д. поэтому возрастутся
актуальность изучения переговорного процесса. Этот
период связан с такими именами, как С. Сиджел и Л.
Фурекер [25]. Вначале исследования процесса ведения
переговоров оказались под значительным влиянием
бихевиористской парадигмы [3,28], и в основном
изучалось, как должно строиться поведение на
переговорах,
чтобы
выигрыш
на
них
был
максимальным. В это время появляется много работ, в
которых на экспериментальных игровых моделях
пытались выявить поведенческие закономерности
процесса ведения переговоров.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов появляются
новые тенденции в изучении процесса международных
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

переговоров. Во многом они обусловлены событиями,
происходившими на мировой арене, – прежде всего
процессами разрядки международной напряженности и
усилением европейской интеграции. В научных работах
акцент стал делаться на разработку вопросов, связанных
с ведением переговоров в форме совместного с
партнером анализа проблемы (joint problem-solving)
[21]. Выигрыш же начал рассматриваться в
значительной мере с точки зрения взаимного
удовлетворения интересов партнеров. Одним из первых
такой подход к переговорам предложил профессор
экономического факультета Гарвардского университета
Г. Райффа [6, с. 14], обобщивший свои исследования в
книге “Переговоры: искусство и наука”. В 1972 г. в
Лаксенбурге, недалеко от Вены, открывается
Международный институт прикладного системного
анализа (International Institute of Applied System
Analysis). Идея заключалась в том, чтобы ученые из
разных стран, и прежде всего из СССР и США – двух
сверхдержав, могли сотрудничать в области изучения
глобальных проблем – экологии, энергетики, борьбы с
болезнями и т.п. Первым его директором стал Говард
Райффа – известный специалист в области переговоров,
что и определило развитие в дальнейшем переговорной
проблематики. В институте открывается проект по
исследованию процессов международных переговоров
(Processes of International Negotiation, PIN) [18].
Профессор Гарвардского университета Р.Фишер в
соавторстве с У.Юри, взяв во многом за основу идеи Г.
Райффы, определили переговоры, направленные на
поиск
совместного
решения
проблемы,
как
принципиальные, указав, что в них стороны
ориентируются на интересы, а не на то, как они их
сформулировали в позициях. Их книга Getting to Yes,
была переведена более чем на 30 языков, в том числе и
на русский (“Путь к согласию, или Переговоры без
поражения”) [23]. Представленная в книге в популярной
форме идея принципиальных переговоров получила
широкую известность в различных странах. В
дальнейшем исследования Р. Аксельрода показали, что
в
условиях
постоянного
(“бесконечного”)
взаимодействия участников становится бессмысленной
ориентация на одноразовый выигрыш. В те же 1970–
1980-е годы исследовательский интерес вызывает
структура переговорного процесса. В ней выделяются
различные составляющие – этапы, тактические приемы,
условия протекания деятельности и т.д. При этом
исследователи в большей степени, чем в предыдущий
период, обращаются к практике реальных переговоров.
В целом проекты по переговорам активно и успешно
развиваются в различных странах, прежде всего в США.
Изучению переговоров способствует переговорная
практика, которая особенно интенсифицируется с конца
1980-х, благодаря чему данный период получил
название “эры переговоров”. 1990-е годы стали
довольно противоречивыми для исследований в области
переговоров, хотя и принесли немало нового. После
завершения
“холодной
войны”
расширение
международного сотрудничества, с одной стороны, и
возникновение множества этнических конфликтов,
которые потребовали урегулирования мирными
средствами, – с другой, обострили интерес к
национальным стилям ведения переговоров [7].
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Расширенная переговорная тематика повлекла за собой
исследования по международным переговорам в
различных областях – экологической, экономической и
др. [8]. Усиление роли негосударственных акторов на
мировой арене, участие большого числа лиц, которые
не являются профессиональными дипломатами или
политиками,
в
урегулировании
конфликтов
способствовали усилению неофициальной дипломатии,
получившей
название
“второе
направление
дипломатии” (track two diplomacy), которая в отличие от
традиционной дипломатии (ее “первого направления”)
была ориентирована на переговорные процедуры
неофициальных лиц. Бывший американский посол Дж.
Макдоналд, проработавший более 40 лет в
государственном департаменте и затем занявшийся
педагогической
и
исследовательской
работой,
определил “второе направление дипломатии” как
неправительственное, неформальное, неофициальное
взаимодействие частных граждан, направленное на
снижение напряженности и разрешение конфликта
путем улучшения коммуникации и понимания сторон
[9]. Почти так же понимает “второе направление
дипломатии” и один из активных его приверженцев –
Дж. Монтвилль. Он пишет, что данная деятельность
представляет собой “неофициальное, неформальное
взаимодействие между членами враждебных друг другу
общностей или наций, целями которого являются
разработка
стратегий,
оказание
влияния
на
общественное
мнение,
а
также
организация
человеческих и материальных ресурсов, которые могли
бы способствовать разрешению конфликта” [3].
Наконец, в связи с развитием процессов
глобализации, необходимостью решения глобальных
проблем
получают
развитие
многосторонние
переговоры, а также переговоры на высшем уровне, что
также находит отражение в исследованиях. Интерес к
переговорам пошел на спад в середине 1990-х годов,
когда стало очевидным, что появилось много плохо
управляемых конфликтов, в том числе на европейской
территории, где, казалось, они уже невозможны. Все это
заставило многих исследователей переключить свое
внимание с переговорных проблем на вопросы,
связанные с предотвращением и урегулированием
конфликтов. Негативное влияние на развитие работ по
изучению переговоров оказал и тот факт, что многие
конфликты
1990-х
годов
плохо
поддавались
переговорному методу воздействия. Конфликтные
ситуации обычно довольно быстро либо развивались в
сторону эскалации и переходили в стадию открытого
вооруженного противостояния, либо замораживались,
что создавало риск их внезапного возобновления.
Другой
причиной,
побудившей
исследователей
различных стран заняться конфликтами, стало
изменение их специфики. Конфликты в основе своей
приобрели внутригосударственный характер при
активном
вовлечении
других
государств
и
международных
организаций
в
процесс
урегулирования. Правда, эта тенденция отчасти
стимулировала переговорную проблематику, заставив
исследователей более внимательно рассмотреть
национальные стили ведения переговоров, а также
взаимодействие официальных и неофициальных
представителей на переговорах.
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Наконец, в начале 2000-х годов такие проблемы, как
глобальный терроризм, усилившийся унилатерализм США
на международной арене, рост национализма и т.п., еще
больше стали теснить исследования по переговорной
тематике.
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Міжнародні переговори і їх дослідження
Міжнародні переговори – один з найстаріших видів людської діяльності,
який спрямований на вирішення проблем при організації співпраці або
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врегулюванні конфліктних ситуацій. Він має таку ж давню історію, як
конфлікти і війни, і використовувався на практиці задовго до появи правових
процедур. Звичайно, в сучасному світі міжнародна переговорна практика
значно ускладнилася, придбала різноманітні форми, розширила проблематику і
т.п., але тим не менш переговори продовжують залишатися своєрідним
“мостом” між іншими видами політичної діяльності. Тож, метою даної
роботи є окреслити сновні сучасні напрямки досліджень феномену
дипломатичних переговорів.
Ключові слова: дипломатія, міжнародні переговори, конфлікти,
співробітництво.
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International negotiations and its research
International negotiations - one of the oldest human activities, aimed at
addressing the organization of cooperation and resolving conflicts. It has the same
long history as conflicts and wars, and was used in practice long before the legal
proceedings. Of course, in today's world, international negotiation practice is much
more complex, acquired various forms, has expanded perspective and the like, but
nevertheless negotiations continue to be a kind of "bridge" between other types of
political activity. Therefore, the aim of this paper is to outline the current research
directions AIN phenomenon diplomatic negotiations.
Keywords: diplomacy, international negotiation, conflict and cooperation.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЧИ НАЦІОНАЛІЗМ
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ
ДЛЯ ПОЛІЕТНІЧНИХ СИСТЕМ?
Розглядається проблема співвідношення толерантного співжиття та
національного самовизначення у поліетнічних системах. Сучасний світ є
надзвичайно багатоманітний: близько 200 державних систем населяє понад 5
тисяч етносів, народностей та 2 тисячі народів. Більшість із цих систем є
багатонаціональними (поліетнічними), навіть у межах унітарних держав. Усі
живемо й завжди житимемо спільно з людьми різних національностей. З
огляду на це, однією із основних проблем на даний час є визначення міри
толерантності (терпимості) в цілому, як на загальносуспільному, так і на
особистісному рівні. Адже, завдяки їй, підтримується мир, здійснюється
перехід від культури війни до культури миру. З іншого боку, таке зближення і
нехтування частиною національних особливостей загрожує самобутності
народів та етносів. У статті також здійснюється аналіз сучасних
націєтворчих процесів в Україні в умовах реґіональної ідеологічної
поляризованості та військової агресії з боку Російської Федерації.
Ключові слова: етнос, націоналізм, національність, національне
самовизначення, патріотизм, терпимість, толерантність, упередження,
цивілізованість.

Сучасний світ є надзвичайно багатоманітний.
Погляньмо лише на національну палітру у світі: близько
200 державних систем населяє понад 5 тисяч етносів,
народностей та 2 тисячі народів. Більшість із цих
систем є багатонаціональними (поліетнічними), навіть у
межах унітарних держав. Усі живемо й завжди
житимемо спільно з людьми різних національностей, а
це вимагає від кожного з нас особливої делікатності,
терпимості та відповідальності. Завжди слід пам’ятати,
що в народів більше спільних рис, ніж відмінностей. З
огляду на це, однією із основних проблем на даний час
є визначення міри толерантності (терпимості) в цілому,
як на загальносуспільному, так і на особистісному рівні.
Адже, завдяки їй, підтримується мир, здійснюється
перехід від культури війни до культури миру. З іншого
боку, таке зближення і нехтування частиною
національних пріоритетів загрожує самобутності
народів та етносів. А саме своєрідність культури різних
народів є живим джерелом духовного багатства всього
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людства – і з цієї позиції актуальним стає
“демократичний націоналізм”.
Проблема толерантності є ключовою у дослідженнях
європейських та американських науковців. Зокрема, К.
Поппер (Karl Popper) це визначив як “парадокс
терпимості”:
“необмежена
терпимість
повинна
привести до нетерпимості” [8, с. 45]. Німецький
дослідник Р. Інґлехарт (Ronald Inglehart) безпосередньо
пов’язує толерантність із рівнем матеріального
добробуту, економічним прогресом та типом культури
[3, с. 23]. Владислав Лекторський застосував
філософський
підхід
щодо
розгляду
поняття
толерантності. Націоналізм був і залишається у західній
філософії
та
політології
об’єктом
постійного
дослідження, як, наприклад, у працях Б. Шейфера, Е.
Геллнера, Л. Снайдера, Е. Сміта [9, c. 10], К. Хайяса,
англійського етнополітолога Ф. Гертца, канадського
етносоціолога В. Ісаєва. Поняття “інтегрального
націоналізму” досліджували французький письменник
Шарль Моррас, відомий американський дослідник
українського походження О. Мотиль, французький
дослідник П. Альтер, український дослідник Р.
Шпорлюк [11, c. 55].
Суспільство у своєму розвитку проходить шлях
постійного ускладнення. Для його розуміння і
пояснення важливе значення мають знання про різні
соціально–етнічні спільноти, починаючи з невеликих
племен та родів і завершуючи багатомільйонними
народами. Проте на особистісному рівні кожний із нас
відносить
себе
до
певної
національності.
Національність – це належність людини до певної
етнічної (від гр. “етнос” – народ) спільності. У курсах
історії та філософії вже розглядалися такі етнічні
спільності, як рід, плем’я, народність, нація. Їх розвиток
пов’язаний
зі
зростанням
продуктивних
сил,
господарських зв’язків. З розвитком капіталізму
посилюються економічні та культурні зв’язки,
створюється
єдиний
національний
ринок,
ліквідовується господарська роздробленість даної
народності, а різні її частини з’єднуються в одне
національне ціле – націю, яка тримається на
національній ідеї – націоналізмі [5, c. 311]. Відповідно,
постає питання: чи толерантне співжиття, чи
“демократичний націоналізм” зможе допомогти
встановити похитнутий порядок не тільки у світі, але й
національний баланс в окремих системах з різними
етнічно–народними інтересами (особливо в Україні, з її
глибокою політично–військовою кризою)?
Процес етнічного розвитку не є ідеально прямим
шляхом просування від однієї форми спільності до
іншої. Народи перебувають у вічному русі: етноси
виникають, розвиваються і зникають. З історії ми
знаємо, що багато колись відомих народів пішли у
безвість (фінікійці, скіфи, половці і т. і.). Деякі з
сучасних народів виникли ще в стародавньому світі
(вірмени, грузини), а англійська нація склалася у XVI
столітті, українська й російська нації – у XVII–XVIII
століттях, німецька – тільки у XIX ст., а десятки націй
формуються і донині. У більшості країн світу
національність визначається не державними органами, а
самою людиною – добровільно. За сучасними
цивілізованими канонами вибір національності з
власного бажання є невід’ємним правом людини,
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однією з умов її свободи. Отже, національна
самосвідомість людини, тобто те, ким вона себе визнає,
який етнос вибирає, – це ще одна ознака нації. У
процесі зміни етносу виявляється дія двох
взаємозв’язаних тенденцій [5, с. 115]. Одна з них – це
етнічна диференціація, тобто відособлення людей
певної етнічної групи, її прагнення до саморозвитку, до
національної самостійності, до розквіту власної
економіки, політики, культури (до націоналізації –
націоналізму). Друга – інтеграція, об’єднання націй (її
ще називають інтернаціональною). Ця тенденція веде до
розширення зв’язків між різними етносами, руйнування
кордонів, сприйняття всього найліпшого, що створено
іншими народами, до поглиблення економічних
відносин, розвитку спілкування у сфері культури і т.д.
Баланс у інтеграційних процесах між народами і
націями утримується за допомогою толерантності.
Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – це
здатність сприймати без агресії думки, які
відрізняються від власних, а також – особливості
поведінки та способу життя інших [3, c. 108].
Толерантність – це, передусім, активна позиція, що
формується на основі визнання універсальних прав та
основних свобод людини. У нашому дослідженні увага
приділяється етнічній толерантності – терпимості до
будь–яких проявів іншого етнічного менталітету (у
поведінці, способі життя, характері, висловлюваннях
тощо) та національній толерантності – відсутності
упереджень до осіб іншої національності.
Отже,
визначення
меж
толерантності
та
національного утвердження у багатонаціональних
системах є нагальними проблемами, адже залишається
небезпека переходу до крайнощів у їхній реалізації.
Суспільство має постійно утримувати баланс між
правами національних меншин та панівної нації на
території конкретної країни. Згубними і регресивними є
як і прояви нетолерантності, так і виправдовування за
допомогою неї, зазіхання на основні національні або
етнічні цінності людини. Проте проблемою є
суб’єктивність у трактуванні поняття “толерантність” та
“націоналізм”, яка може виявитись у найбільш
непередбачуваній або крайньо загрозливій формі. Адже
будь–яка нетерпимість у сучасному світі має пряме
відношення до політики і розглядається як загроза
безпеці та миру. Складною перепоною у боротьбі з
нетерпимістю та крайнім націоналізмом є упередження
і стереотипи, які нав’язувались і продовжують
закладатися у нашу архетипну свідомість у процесі
соціалізації. Найчастіше формування стереотипів, тобто
стійких образів людини, групи або суспільного явища,
відбувається непомітно для індивіда. Тому вони
утверджуються як стійкі еталони, що панують над
архетипною свідомістю, саме цим вони є небезпечні не
тільки на міжособистісному рівні, але і в міжнародно–
ґеополітичних стосунках.
Після ІІ світової війни, долаючи нацизм та фашизм,
борючись
із
усіма
формами
дискримінації,
нетерпимості, на рівні Ліги Націй, ООН, Ради Європи, а
сьогодні, на рівні Європейського Союзу, розроблена
широка практично–правова база, у таких документах як:
“Загальна декларація прав людини”, “Конвенція про
ліквідацію всіх форм дискримінації”, “Рамкова
конвенція Ради Європи про захист національних
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меншин”, “Європейська хартія регіональних мов або
мов національних меншин”, “Гаазькі рекомендації щодо
прав національних меншин”, “Ословські рекомендації
щодо мовних прав національних меншин” [2].
Налагоджена діяльність таких міжнародних організацій,
як Рада Європи, ПАСЕ, ОБСЄ, функціонування яких
пов’язане з підтримкою міжнародного балансу у сферах
політики, права, економічно–соціальної діяльності та із
збереженням миру в світі. Результатом їхньої діяльності
став активний процес економічної інтеграції народів та
держав, а разом з тим природне їх зближення,
інтернаціоналізація всіх сторін життя. Яскравим
прикладом цього процесу є Європейський Союз (ЄС).
Великим досягненням ЄС вважають ретельно
розроблене єдине європейське законодавство, яке
поставило міжнаціональні відносини народів цієї
організації на твердий ґрунт закону і його верховенство
над національним законодавством визнають усі
держави ЄС. Крім об’єднання суверенних держав нині
існує ще інший шлях міжнаціональної інтеграції – так
зване
відкрите
багатонаціональне
суспільство,
класичним прикладом якого можна назвати США [5, с.
47]. У такому співтоваристві немає офіційного
розподілу країни на окремі суверенні держави. Влада
тут не втручається в національне життя своїх громадян,
а їхня національна належність є приватною справою
кожного.
Отже,
за
умов
багатонаціональної
демократичної держави люди різних національностей
вільно співіснують, а також вільно об’єднуються в
товариства, відповідно до своїх особистих потреб та
інтересів, якщо, звичайно, ці об’єднання не мають
кримінального
характеру.
Названі
шляхи
міжнаціональної інтеграції відображають досвід
сучасної цивілізації. Ними прямує сьогодні більшість
розвинутих країн Західної Європи, США, Канада, деякі
країни
Азії
та
Латинської
Америки
з
багатонаціональним населенням.
Позитивні
досягнення
у
міжнародній
та
міжнаціональній інтеграції у II пол. XX ст., призвели до
поширення переконання про остаточне встановлення
стабільності, як непорушної цінності, на яку “апріорі”
ніхто не зможе зазіхнути. Ніхто не очікував у першому
двадцятилітті XXI століття масштабних катаклізми з
військовою загрозою, а тим більше на основі абсолютно
нової форми нацизму – “рашизму”, із, здавалося,
віджилою, застарілою пан–ідеєю – шовіністичного
імперіалізму. Оскільки, цивілізований світ не очікував
таких глибоко деструктивних процесів, виявився перед
новими викликами обеззброєним не тільки в правовій
сфері, але й в практично–дипломатичних заходах.
Таким чином, життя спростовує прогнози деяких
теоретиків, які тривалий час твердили, що в розвинутих
країнах за умов НТР відбуватимуться в основному
процеси інтеграції, а процеси крайнього національного
самовизначення та самоствердження, які часто
виявляються в конфліктній формі, мовляв, залишаться
“здобутком” лише відсталих країн.
В контексті такого солідарного єднання і Україна
взяла на себе міжнародні правові зобов’язання, щодо
підтримання національного балансу в середині своєї
системи і міжнародної рівноваги та миру в світі,
відмовилася від ядерної зброї, ставши об’єктом захисту
суб’єктів–гарантів (Росії, Великобританії, США), які
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підписали 5 грудня 1994 року Будапештський
меморандум, а вже у 2014 році стала жертвою
підступної та нахабної аґресії з боку Росії – до того ж
одного із ґарантів безпеки. І враз вся система цінностей,
норм толерантності та безпеки зруйнувалася, втратила
свій потенціал впливу – і людство стало на межі
новітньої світової війни.
Які ж шляхи подолання цієї ґлобальної кризи? А,
оскільки, Україна перебуває в епіцентрі аґресії, який же
шлях порятунку обрати їй?
Враховуючи, що Україна є молодою державою, яка
стояла на шляху активного розвитку, встановлення
національної ідеї (демократичного націоналізму) після
багатьох століть бездержавності, мало вирішальну роль.
Більше того, потреба всебічного розгляду проблеми
націоналізму в нинішній політичній ситуації в Україні
назріла вже давно. З одного боку, це зумовлено
подальшим експлуатуванням цього терміна офіційною
пропагандою з метою дискредитації демократичного
руху, а з іншого – широким використанням ідеології
націоналізму в програмах політичних угруповань за
браку ґрунтовних філософської та політологічної
дискусій щодо самого поняття “націоналізм” та його
сутності. Термін “націоналізм” має як широке, так і
вузьке значення. У широкому розумінні ми говоримо
про націоналізм для позначення почуттів, ідей,
ідеологій, що наголошують на цінності нації,
національної культури, національних інтересів тощо. У
вузькому – це назва особливої політичної ідеології
поряд з такими, як лібералізм, консерватизм та ін. У
першому розумінні слово “націоналізм” вживають у
повсякденному мовленні, мові журналістів, політиків
тощо. Як правило, цим словом позначають як захисні,
так і агресивні форми націоналізму (шовінізм,
патріотизм або ура–патріотизм). В українській мові таке
застосування цього терміна викликає неоднозначне
ставлення:
одні
пропонують
вживати
слово
“націоналізм” лише у позитивному розумінні
(виключивши з обсягу цього поняття шовінізм), інші
схильні позначати такий “націоналізм” словом
“патріотизм” [6, c. 27]. При цьому як політична
ідеологія він розглядається як відгалуження більш
широких ідейних, культурних та ідеологічних процесів.
Головна мета націоналізму як політичної ідеології –
легітимація державної влади, яка передбачає, щоб
кордони держави збігалися з етнічними кордонами.
За тоталітаризму склався негативний стереотип
української національної ідеї. Впродовж семи
десятиліть національну ідею офіційно визнавали
реакційною, нації поділяли на буржуазні та
соціалістичні, і націоналізм кваліфікували як
буржуазний, а отже, реакційний. Національну ідею
проголошували несумісною з інтернаціоналізмом, який
фактично був політикою русифікації. Тоді, як на думку
багатьох вчених, національна ідея стає акумулятором
національних програм, позицій, гасел, рушієм
національного прогресу, основою національного руху.
Вона визначає і водночас відображає національні
інтереси, мету, пріоритети, зґуртовує, об’єднує довкола
себе націю, примушує рухатись і працювати в одному
напрямку. На кожному історичному етапі вона може
бути різною. Національна ідея становить платформу
націоналізму. Адже останній, на думку Е. Сміта, це
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“ідеологічний рух за досягнення й утвердження
незалежності, єдності, ідентичності нації” [9, с. 141].
Необхідно визнати прогресивний зміст націоналізму,
його
конструктивну
політичну
спрямованість,
позитивний, формотворчий, тобто націєтворчий
потенціал, мобілізуючу роль у соціальній творчості
нації. На думку Гелнера, концепція “своєї” держави, що
охоплює одну культуру і має уряд, який належить до
цієї культури, і є сутністю націоналізму. Останній стає
політичним принципом, який передбачає, що
“політичне і національне ціле повинні збігатися” [11, c.
29]. Нація, тобто носій політичного суверенітету,
народжується з націоналізму, а не навпаки.
Попри всі позитивні риси націоналізму, його
перспективність у націєтворенні, в українській історії
він, чи в крайній (В. Міхновського), чи в інтегральній
формі (Д. Донцова) [7, с. 5], відігравав деструктивну
роль у кризових трансформаційних державних
процесах. Хоча поняття “інтегральний націоналізм”, яке
увів у науковий обіг на поч. XX ст. французький
письменник Шарль Моррас, не несе негативного
навантаження. За його визначенням, інтегральний
націоналізм – це зосередження уваги виключно на
національній
політиці,
абсолютна
підтримка
національної могутності, адже, втрачаючи її, нація
занепадає [11, c. 99]. І навіть у наші дні, ідеологічно–
партійний проект націоналістів, об’єднання “Свобода”
на чолі з О. Тягнибоком не має адекватної підтримки в
українському суспільстві. Висновок виникає наступний:
як і на початку XX століття, так і на початку XXI
століття, в українському середовищі домінували
розбіжності не тільки на етнічно–національному ґрунті,
але й за реґіональними пріоритетами. З огляду на події
останніх півтора роки в нашій державі, чітко
проявилася
поляризованість
у
сприйнятті
та
відповідних реакціях на політичні, громадянсько–
національні перетворення громадян з різних регіонів
(ставлення населення східного регіону до Революції
Гідності, а західняків – до проросійських настроїв на
сході України). Не зважання протягом тривалого часу з
боку політиків на такі ідеологічні налаштування
громадян у різних частинах нашої країни, на сьогодні,
призвели до катастрофічних наслідків – поширенні
сепаратизму та військової аґресії РФ проти України.
Адже протягом 23 років не було запроваджено
практичних засад в національній стратегії, в тих умовах,
коли юридично–правова база розвинена на досить
високому рівні.
Розпочинаючи від Декларації “Про державний
суверенітет України” від 16.07.1990 р., де зазначається,
що “громадяни Республіки всіх національностей
становлять народ України”. Так, базова конституційна
норма статті 24 Конституції про рівність перед законом
та заборону дискримінації не розповсюджується на тих,
хто перебуває на території України, але не є її
громадянином. Поняття “корінних народів”, про яких
згадується в статті 11 Конституції України, не отримало
розвитку в законодавстві, воно так і лишилося
невизначеним.
Цивільно–процесуальний
кодекс
декларує розгляд на основі рівності перед законом
незалежно від раси, національної приналежності,
релігії, освіти, мови (стаття 6). Стаття 248 Кодексу про
адміністративні правопорушення декларує розгляд на
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базі рівності перед законом незалежно від раси, кольору
шкіри, політичних чи релігійних переконань, етнічної
належності. Стаття 7 Сімейного кодексу встановлює,
що члени родини не можуть мати привілеїв або
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі,
політичних чи релігійних переконань, етнічної
належності, мови та інших ознак. Такі ж загальні
положення включені до Кодексу про працю (стаття 2),
Закону “Про освіту” (стаття 3), Закону “Про загальну
середню освіту” (стаття 6), Закону “Про дошкільну
освіту” (стаття 9) та інші закони [2].
Оскільки ідеали демократичного українського
націоналізму не дали важливих результатів – не
об’єднали наших громадян в єдине ціле – монолітну
націю, а вимушена, часто показова терпимість
(толерантність) призвела до розпалювання вогнища
громадянського протистояння в середині України, тоді,
де маємо шукати ті ідеали, які могли б примирити
представників різних національностей, з різними
ідеологічними пріоритетами та уявленнями? На моє
глибоке переконання, у патріотизмі!
На
думку
багатьох
науковців,
поняття
“націоналізму” та “патріотизму”, якщо є не тотожними,
то дуже близькими. Проте, вважаю, що патріотизм несе
значно глибше і миролюбніше психологічно–смислове
навантаження. Адже патріотизм (від гр. рatris –
батьківщина, вітчизна) – це любов до батьківщини –
землі, де народився, почуття відповідальності за її
долю, готовність і здатність служити її інтересам та
сприяти її успіхам у сферах внутрішнього життя й на
міжнародній арені незалежно від расової, етнічно–
національної, релігійно–конфесійної належності. В
умовах розвитку капіталізму, формування національних
держав, патріотизм є невід’ємною частиною суспільної,
національної самосвідомості людей. У період переходу
від тоталітарних або авторитарно–олігархічних режимів
до демократичних, становлення правової суверенної
держави і громадянського суспільства формується й
утверджується на загальнонародному патріотизмі. У
ньому поєднуються вірність батьківщині, готовність
служити їй і захищати її від ворогів з почуттям поваги
до інших націй і народів, відданістю інтересам творення
вільного, демократичного суспільства, з демократичним
рухом у всьому світі. Як зазначав відомий громадський
діяч XIX століття М. Драгоманов: “...національність
сама по собі одно, а державна єднота національності –
друге..., що національна єднота в державі не завше
може вести до більшої вільності і що думка про
національність може бути причиною і насилування
людей і великої неправди, що сама по собі думка про
національність ще не може довести людей до волі й
правди для всіх і навіть не може дати ради для
впорядкування навіть державних справ. Треба шукати
всесвітньої правди, котра була б спільною всім
національностям” [1, с. 59–62]. Безсумнівно, можна по–
різному оцінювати думки М. Драгоманова, однак
важливо інше: його погляди, очевидно, перекликаються
з сьогоднішніми проблемами українського суспільства,
особливо
актуалізуючи
питання
самоврядно–
патріотичного потенціалу нашого народу.
Підсумовуючи, слід зауважити, що в України є шанс
вистояти проти сильного ворога, не тільки за умови
надання їй міжнародними партнерами новітньої зброї, а
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і через піднесення патріотизму. Адже патріотизм
живиться прогресивними традиціями українства, як з
минулого
(княжого,
козацького,
народно–
революційного, дисидентського), так і сучасного
(подвигами наших героїв під час Революції Гідності та в
зоні АТО), а також кращими зразками традицій інших
народів, світового демократичного руху. Утвердження у
свідомості громадян України, насамперед, молодого
покоління, ідей патріотизму, гордості за свою
суверенну державу, готовності стати на захист істинної
демократії, інтересів свого народу має стати одним з
найважливіших завдань нової системи патріотичного
виховання. Тому в майбутній національній політиці,
слід враховувати: 1) географічні фактори, демографічні
процеси, історичні особливості формування нашої нації
або народності, її національної державності; 2)
національний склад населення; 3) співвідношення
корінного і некорінного населення, релігійність,
особливості національної психології, національні
традиції, звичаї, взаємовідносини певної нації з іншими
етносами; 4) рівень патріотичного виховання майбутніх
поколінь.
Зростання патріотизму серед громадян України
різних національностей, як одухотвореного відчуття,
морального мірила щодо обов’язку та відповідальності
перед своєю батьківщиною, дає нам надію на те, що
переможемо і матимемо реальний шанс підвищити свій
політично–економічний
потенціал
і
ефективно
конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу на
основах толерантної співпраці та підтриманні прав і
свобод, заради збереження миру.
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Tolerance or nationalism as fundamental values for the polyethnic
systems?
In the article the problem of tolerance is examined in an ethnonacionality
sphere. The modern world is extraordinarily diverse. Let’s have a look just at its
national range: there are over 5 thousand ethnoses and nationalities, and 2 thousand
nations in about 200 state systems. Accordingly, majority of these systems are
multinational (polyethnic), even within the limits of the unitary states. Taking this into
account, one of the basic problems nowadays is the determination of tolerance
measure on the whole, both at social and national levels. In this research the ethnic
tolerance and the national tolerance are paid attention to. Ethnic tolerance is the
tolerance to any displays of other ethnic mentality, and national tolerance is the
absence of prejudices to the persons of other nationality. In fact any intolerance in the
modern world has a direct relation to politics and is considered as a threat to peace
and to safety. The modern nation–creation processes in Ukraine in the conditions of
regional ideological polarization and military aggression from the side of Russian
Federation is also analyzed in the article.
Keywords: ethnos, nationalism, nationality, national self–determination,
patriotism, tolerance, prejudice, civilization.
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Толерантность или национализм как фундаментальные ценности
для полиэтнических систем?
Рассматривается проблема соотношения толерантного сожительства и
национального самоопределения в полиэтнических системах. Современный мир
чрезвычайно многогранный: около 200 государственных систем населяет
свыше 5 тысяч этносов, народностей, и 2 тысяч народов. Большинство из
этих систем являются многонациональным (полиэтническими), даже в
пределах унитарных государств. Все живем и будем всегда жить совместно с
людьми разных национальностей. Учитывая это, одной из основных проблем на
данное время есть определение меры толерантности (терпимости) в целом,
как на общественном, так и на личностном уровне. Ведь, благодаря ей,
поддерживается мир, осуществляется переход от культуры войны к культуре
мира. С другой стороны, такое сближение и пренебрежение частью
национальных особенностей угрожает самобытности народов и этносов. В
статье также осуществляется анализ современных национально–творческих
процессов в Украине в условиях региональной идеологической поляризации и
военной агрессии со стороны Российской Федерации.
Ключевые слова: этнос, национализм, национальность, национальное
самоопределение, патриотизм, терпимость, толерантность, предубеждение,
цивилизованность.
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ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО ЛОБІЮВАННЯ
ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
Проведено аналіз основних моделей політичного лобізму:інституціональної
плюралістичної, інституціональної корпоративної, неінституціональної
корпоративної, квазіінституціональної корпоративної. Висвітлено основні
проблеми та особливості їх функціонування в Україні та світі.
Ключові слова: політичний лобізм, моделі лобіювання, лобістський
плюралізм, лобістський корпоративізм, лобістське рішення.

Як політичний феномен лобізм присутній у будь–
якій політичній системі світу. Під лобізмом зазвичай
розуміється діяльність окремих осіб абогруп відносно
органів державної влади з метою надання впливу від
імені та в інтересах конкретного клієнта на розробку,
прийняття й здійснення зазначеними органами
законодавчих актів, прийняття політичних та
адміністративних рішень. В свою чергу, під категорією
“лобіювання” розуміють процес впливу (тиску)
громадян або їх груп на органи влади з метою
спонукати останні до прийняття рішень в інтересах
громадян, їх об’єднань або третіх осіб.Близьким до
лобіювання
є
термін
“лобістська
діяльність”
(“лобістські дії”), під яким необхідно розуміти
безпосередню взаємодію осіб з органами державної
влади з метою впливу прийняття законів, підзаконних
актів, політичних, адміністративних рішень тощо.
Взагалі ж лобізм можна розглядати як окремий
субінститут суспільно–політичного життя, який
опосередковує весь спектр відносин та понять, що
виникають в процесі відстоювання громадянами та їх
різноманітними об’єднаннями своїх інтересів.
Лобіювання в широкому сенсі є здійсненням впливу
(будь–кого) на органи державної влади та органи
місцевого самоврядування. Такий вплив, як свідчить
практика лобізму, здійснюється всіма методами, у тому
числі
і
протизаконними.Загалом,
лобізм
є
демократичним суспільним механізмом, завдяки якому
кожен громадянин має право захистити свої або чиїсь
інтереси. Вітчизняній та закордонній практиці
лобіювання відомо багато прикладів, коли громадські
організації,
далекі
від
професійного
лобізму,
здійснювали успішний вплив на владні структури.
Наявність великої кількості підходів до розуміння і
тлумачення політичного лобіювання, дає можливість
зробити певні узагальнення, на основі яких виокремити
основні концепції, що пояснюють суть та феномен
лобіювання. Питання сутності, суб’єкту та об’єкту
лобіювання, напрямів лобістської діяльності висвітлено
в працях вітчизняних та іноземних авторів. С.Г.
Дембицького, Є. Тихомирової, Д. А. Калієва, В.Ф.
Нестеровича, А.П. Голдовського та інших. Незважаючи
на достатньо системні дослідження, в наукових працях
відсутні ґрунтовні підходи щодо виокремлення
основний концепцій політичного лобіювання, а також
приділено мало уваги їх порівнянню.
Характеризуючи лобістську діяльність, не можна
залишати поза увагою наявність двох основних підходів
до проблеми лобізму – теорію лобістського плюралізму
(плюралістичний тип представництва інтересів) та
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теорію
лобістського
корпоративізму
(корпоративістський тип представництва інтересів)
[4,с.39]. Більшість дослідників лобізму стоїть на
позиціях розгляду вказаного суспільно–політичного
явища саме як плюралістичного типу представництва
інтересів. Так, процес лобіювання визначається як
постійний вплив конкуруючих груп інтересів на
державні органи з метою донесення до владних
структур своїх пропозицій з певних аспектів
регулювання життя суспільства. При цьому вказана
діяльність має метою досягнути позитивного результату
для груп впливу. Представники, так званої, “теорії
груп”, зокрема А. Бентлі та Д. Труман, незважаючи на
розходження в певних аспектах, солідарні в тому, що
роль організованих груп інтересів зводиться до
своєрідного буферу обміну між політичними
інститутами
та
інститутами
громадянського
суспільства[11, с.58]. При цьому, впливовість груп
інтересів залежить від їх здатності ухвалювати
результативні рішення на всіх рівнях суспільства, від
національного до локального[13,с.78].
Звичайно, кожна з груп впливу намагається донести
до владних органів свої пропозиції та має на меті
сприяти власним корпоративним інтересам, проте
держава, що є сувереном, гарантує рівні можливості для
груп впливу та приймає рішення, виходячи з аналізу
всіх можливих варіантів, запропонованих лобістами.
Вказані групи інтересів складаються спонтанно; є
багаточисельними та конкурують поміж собою; не
об’єднані в яку–небудь ієрархічну систему; є
незалежними від держави; жодна з груп впливу не має
монополії в певній сфері інтересів; досягнення мети є
результатом їх конкурентної боротьби[12,с.99]. Отже,
лобізм визначається як притаманний відкритому
суспільству процес захисту інтересів, що відбувається
шляхом конкурентного впливу на владні структури з
боку зацікавлених груп, жодна з яких не посідає
монопольного становища.
Теорія лобістського корпоративізму є повною
противагою вищезазначеній
теорії лобістського
плюралізму. Вказану теорію обґрунтовували західні
вчені С. Рокан, Ф. Шмітер, Г. Лембрух. Ось яким чином
характеризував в 1974 році явище корпоративіського
представництва
інтересів
Ф.
Шмітер:
“Неокорпоративізм
є
системою
представництва
інтересів, складові частини якої організовані в декілька
особливих, примусових, неконкурентних, ієрархічно
впорядкованих, функціонально різноманітних порядків,
офіційно визнаних або дозволених (а інколи і просто
створених) державою, яка надає їм монопольне право
на представництво в своїй галузі в обмін на певний
контроль за підбором і артикуляцією вимог та
зобов’язань”[12,с.99]. Отже, ключовими рисами
лобістського корпоративізму є наступні положення.
По–перше, корпоративістські організації монопольні за
своєю суттю, оскільки джерелом їх монопольного стану
є держава. Держава укладає з якою–небудь групою
своєрідну конвенцію (явну або тайну угоду),
отримуючи в обмін на отримані групою пільги
лояльність та гарантію підтримання державних
інтересів[1,с.175].
По–друге,
корпоративістські
організації є носіями як функцій управління, так і
функцій
представництва.
По–третє,
в
теорії
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лобістського корпоративізму держава розглядається в
якості головного інструменту виявлення інтересів та
об’єднання навколо них важливих суспільних груп.
Держава в таких випадках, найчастіше, сама відбирає та
надає певній ідеологічно надійній групі монопольне
право бути представником інтересів. Звичайно, після
цього, говорити про конкуренцію не має сенсу:
конкуренти або ліквідувались, або долучились до вже
штучно підібраної групи[8,с.24]. Фактично, якщо
плюралістичний
тип
представництва
інтересів
передбачає собою конкурентний вплив на владні
структури знизу, то корпоративістський тип лобіювання
– це ієрархічно побудована державою неконкурентна
система монопольних груп впливу.
Вважаємо,
що
лобізм
зазначеного
корпоративістського зразка притаманний державам з
авторитарним політичним режимом, в яких тільки певні
лояльні групи впливу мають можливість ефективно
співпрацювати з владними структурами. Яскравим
прикладом вказаної моделі лобіювання, на наш погляд,
є сучасна Російська Федерація, адже в країні існують та
взаємодіють з державними структурами виключно ті
фінансово–промислові групи, що виявляють повну
лояльність до діючої влади. В той же час фінансово–
промислові групи, власники яких намагались
підтримувати опозиційні політичні сили, фактично
припинили своє існування (групи “Юкос” М.
Ходорковського, “Мост” В. Гусинського, “АФК
Система” та “Башнефть” В.Евтушенкова), або перешли
у табір лояльних до влади (менеджер РАТ “Єдині
енергетичні системи” А. Чубайс – колишній лідер
“Союзу правих сил”). Що ж до країн з тоталітарним
політичним режимом, то у вказаному випадку є сенс
говорити лише про окремі ознаки явища лобіювання,
адже держава, що контролює всі сфери суспільного
життя, не має потреби укладати які–небудь угоди з
групами інтересів. Зокрема, в Радянському Союзі діяли
лише відомчі та регіональні групи інтересів, які самі
були частиною державного механізму, а інших
зацікавлених груп в умовах тоталітарної системи та
майже повністю державної економіки просто не
існувало.
Слід відзначити, що деякі дослідники лобізму
вважають, що корпоративістський тип лобізму
притаманний не тільки авторитарним країнам. В
багатьох випадках корпоративістська модель є єдино
можливою
формою
організації
взаємовідносин
суспільства і держави, яка дозволяє ухвалювати
ефективні політичні рішення. Адже держава,
здійснюючи свою політику, апріорі не може
враховувати інтереси всіх груп тиску, а змушена
взаємодіяти лише з тими соціальними партнерами, які
мають реальну вагу в суспільстві та відповідні ресурси,
спроможні мобілізувати та контролювати значні групи
населення[5,с.328].
Вказана теза є справді слушною, якщо звернути
увагу на країни з нестабільною політичною ситуацією
та слабкою політичною владою. Дійсно, ситуація, коли
“слабка” влада намагається спиратись на впливові
групи інтересів, нехтуючи потребами суспільства, є
типовою для багатьох країн в часи криз та суспільних
трансформацій. Проте, насправді вказана модель
співіснування влади та соціуму не є нормальною та
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

призводить до значного розшарування суспільства,
соціального невдоволення та протестів.
Отже, здається логічним та обґрунтованим, що при
дослідженні суспільно–політичного явища лобізму
необхідно виходити саме з плюралістичної моделі
представництва
інтересів,
оскільки
лобіювання
розглядається автором саме як невід’ємне право
громадян брати участь у державному управлінні та
створювати з цією метою свої об’єднання (групи
інтересів). Позитивними функціями лобізму, як
невід’ємного елементу громадянського суспільства, є
можливість останнього через особливі важелі
здійснювати вплив на владні структури, аби ті не були
ізольованими від потреб народу, який є основним
джерелом влади. Монополізація ж цього впливу на
державні органи якою–небудь групою позбавляє лобізм
притаманних
йому
функцій
демократичного
представництва суспільних інтересів та робить його
механізмом задоволення вимог корпоративних груп.
Таким чином, характеризуючи суспільне–політичне
явище,
що
досліджується,
можемо
впевнено
констатувати широкий спектр сфер існування лобізму
та наявність багатьох підходів до його визначення.
Розуміння лобіювання як процесу легального впливу
на чітковизначені законом органи державної влади й
органи
місцевого
самоврядування
з
боку
зареєстрованих у встановленому законом порядку
осіб[7,с.192], є занадто вузьким та характеризує не весь
спектр даного суспільно–політичного явища. Тим
більше, що існують і неінституційні види лобіювання.
Це і лобістські кіберкоаліції (коаліції лобістів,
об’єднаних за допомогою Інтернет–мережі), які діють у
багатьох країнах та не реєструються відповідно до
законодавства про лобіювання, і, так звані, “вбудовані
лобісти”, тобто державні службовці і депутати, що
здійснюють лобістський вплив, використовуючи владні
повноваження, а також діяльність лобістів у країнах, де
лобіювання юридично заборонено, наприклад, у
Франції, де статті 23 та 79 Регламенту Національних
Зборів Французької Республіки прямо забороняють
подібну діяльність у парламенті, яка, втім, реально
здійснюється[10,с.48].
До основних елементів лобізму слід віднести:
суб’єкт (суб’єктів) лобіювання; об’єкт (об’єктів)
лобіювання; предмет та мету лобістської діяльності, а
також зміст лобістських відносин.
Суб’єкти лобістської діяльності – це актори системи
соціально–політичного представництва інтересів, що
чинять вплив на апарат держави.Їх можна розділити на
опосередковані (групи інтересів та групи тиску) і
безпосередні (лобістів).З усіх перерахованих найбільш
широким поняттям є група інтересу, яка відстоює
певний (соціальний, економічний, політичний, іноді
культурний) інтерес.Найбільш вузьким поняттям є
група тиску, яка своєю метою ставить можливість
впливати на прийняті органами влади рішення. Якщо
група тиску – це замовник лобістської кампанії, то
лобіст – це конкретна особа, безпосередній суб’єкт
лобіювання.Проте найчастіше вчені, предметом
дослідження яких виступає лобістська діяльність,
аналізують не безпосередніх, а опосередкованих
суб’єктів лобіювання.Таким чином, в якості основного
суб’єкта лобізму, тобто ключового актора лобістських
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відносин, виступають групи тиску.Для реалізації ними
власних інтересів необхідна наявність декількох
підстав, що визначають функціональну взаємодію
державних органів і лобістських груп:
по–перше,
специфічність
інтересів
суб’єктів
політичного процесу;
по–друге, можливість реалізації даних інтересів, що
включає близькість до особи або організації, що
приймає рішення;
по–третє, наявність коштів, достатніх для всього
комплексу дій, що забезпечують реалізацію даного
політичного інтересу, можливість надання політичного
та економічного тиску, а також інформаційні
можливості з метою формування громадської
думки[2,с.47].
Серед лобістів, на думку Є.Н.Мінченко, можна
виділити наступні групи: політичні, соціальні,
економічні, регіональні та іноземні[6]. Перераховані
суб’єкти можуть бути взаємопов’язаними. У зв’язку з
відсутністю чіткогорозмежуванняміж лобістськими
групами їх розподіл дуже умовний.
Політичні лобісти – це, перш за все, фінансово–
економічні та соціальні групи, які домагаються
необхідного впливу за допомогою участі в політичній
боротьбі і передвиборчих кампаніях.У Західній Європі
яскравим прикладом такого суб’єкта лобіювання є
рух“Вперед, Італія!” С. Берлусконі, що виражає
інтереси фінансово–промислових груп.Найбільшим
представником політичного лобізму в Східній Європі є
аграрне лобі, яке виступає за встановлення особливих
форм кредитування сільськогосподарських робіт,
надання місцевій адміністрації права контролю над
державними субсидіями сільському господарству та ін.
До соціальних лобістів, в першу чергу, відносять
профспілки
та
інші
громадські
організації.Їх
лобістський
потенціал
прямо
пропорційний
економічному
значенню
галузі,
яку
вони
представляють.Наприклад,
нафтовики,
шахтарі
порівняно з працівниками соціальної сфери, науки,
освіти володіють більшими можливостями лобіювати
свої інтереси. До соціальних лобістів можна також
віднести ветеранські, жіночі, молодіжні, екологічні
організації.У багатьох тоталітарних і авторитарних
політичних системах їх потенціал обмежений і часто
залежить від особистого авторитету лідера.Однак у
демократичних державах, де такі групи спираються на
розгалужену мережу добровільних організацій, вони
мають значні лобістські можливості.
Для економічних лобістів найбільш дієвими
важелями тиску на процеси прийняття політичних
рішень є економічні заходи.До цієї категорії відносять
фінансово–промислові групи, корпорації та галузеві
компанії, що є абсолютними монополістами в секторі
збуту продукції, такі, що мають експортно–імпортну
структуру, власну фінансово–банківську систему,
засоби масової інформації, представників у парламенті
або в політичних рухах тощо.Прикладами такого
суб’єкта є різні автомобільні концерни (“Тойота–
Моторс”, “Форд”, “Фольксваген”), нафтові і газові
компанії (“Брітіш петролеум”, “ТНК–BP”, ВАТ
“Німецька нафтова компанія”) та інші.
Регіональні лобісти прагнуть отримати певні пільги
та переваги для своїх територій.Однак лобіювання
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інтересів одного регіону на шкоду інтересам інших
регіонів і країни в цілому неминуче призводить до
негативних наслідків (різних соціальних конфліктів,
економічних диспропорцій і т.д.).
Іноземні лобісти – це впливові закордонні групи
тиску, національні громади.Наприклад, в США вагоме
місце в політичній системі країни займають єврейське,
японське, польське, арабське лобі.Всі вони намагаються
впливати на процес прийняття політичних рішень та
виражають інтереси своїх діаспор і країн[9].
Так, наприклад, концерн “Тойота” створив для себе
вільну торгову зону в штаті Кентуккі і продає
автомобілі з найменшими для себе витратами.У США
зміцнюють позиції японські банки, створюються цілі
“розумові центри”, контролюється інвестиційний
процес[3,с.51].
Аналіз суб’єктів лобістської діяльності дозволяє
виділити ряд їх особливостей.Перша полягає в тому, що
на практиці група тиску зазвичай враховується не сама
по собі, а щодо її положення в суспільстві, можливості
робити вплив і результативності цього впливу, а також
внутрішнього характеру самої групи.Наприклад,
монополістичні угруповання і провідні союзи
підприємців, що виступають як групи тиску, можуть
іноді програвати процедуру лобіювання, але це не
означає, що їх роль у політичному процесі
зменшується.Ступінь ефективності впливу з боку групи
залежить від обстановки, політики держави на даному
етапі, можливостей опозиційних до них груп.
Другою особливістю є те, що зазвичай групи тиску
не займаються безпосередньо лобізмом.Наприклад,
подібна практика в США носить спеціалізований
характер і здійснюється за допомогою осіб, підрозділів,
або організацій, орієнтованих на відносини з органами
державної влади на професійній основі (окремі лобісти,
юридичні фірми, агентства зі зв’язків з громадськістю
та інші).
Третя особливість аналізу діяльності суб’єктів
лобізму полягає в тому, що, поряд з такими
загальновизнаними суб’єктами лобізму, як фінансово–
промислові групи, профспілки, антивоєнні, екологічні
рухи, підприємницькі союзи, іноземні лобісти, злочинні
угруповання, в політичному процесі різних країн діють
і особливі суб’єкти зазначеного виду відносин. Вони
впливають і одночасно самі знаходяться в полі впливу
інших лобістських груп, тобто виступають також і в
якості об’єкта лобістської діяльності (органи державної
влади).
Як політичний феномен лобізм присутній у будь–
якій політичній системі світу. Під лобізмом зазвичай
розуміється діяльність окремих осіб абогруп відносно
органів державної влади з метою надання впливу від
імені та в інтересах конкретного клієнта на розробку,
прийняття й здійснення зазначеними органами
законодавчих актів і адміністративних рішень.
Політична сутність лобізму характеризується
низкою ознак:
реалізацією права кожного громадянина або групи
звертатися із клопотанням до свого уряду;
поданням інтересів різних соціальних груп у процесі
формування державної політики за допомогою надання
впливу на органи влади, що приймають політичні
рішення;
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здатністю
досягнення
власних
інтересів
політичними суб’єктами в органах державної влади
через структури, що лобіюють, особливо тоді, коли
оформляється усвідомлення індивідами, групами,
інститутами власних інтересів.
Лобізм як інститут політичної системи виконує
безліч різноманітних функцій. Серед них найбільше
значення мають: інформаційна, функція заміщення
представництва,
упорядкування
плюралізму
громадської думки, посередництва між громадським
суспільством і державою й ін. Специфіка, що визначає
становлення й розвиток інституту лобізму, залежить від
політичної культури суспільства, стану економіки
держави, його політичного режиму тощо.
Як суб’єктів лобіювання найчастіше розглядаються
групи тиску або лобістські групи; у ролі об’єктів
виступають органи законодавчої й виконавчої влади.
Однак залежно від типу політичного режиму ступінь
впливу на них різна. Що стосується предмету
лобіювання, то необхідно відзначити, що він
визначається інтересами лобістської групи й, як
правило, виступає у вигляді ресурсу, проблеми або
позиції.
Дослідження основних типів лобізму, а також
структурної
організації
лобістської
діяльності
дозволило зробити висновок про наявність чотирьох
моделей лобізму, що реалізуються на сьогодні у
світовій практиці (інституціональної плюралістичної,
інституціональної корпоративної, неінституціональної
корпоративної, квазіінституціональної корпоративної) і
двох теоретичних моделей (неінституціональної
плюралістичної
та
квазіінституціональної
плюралістичної).
Суб’єктно–інституціональна специфіка лобістської
діяльності
визначена
основними
типами
представництва
інтересів:
плюралістичним,
корпоративним, кланово–корпоративним. Для сучасної
України характерне домінування корпоративного типу
представництва інтересів, модифікованого специфікою
посткомуністичного трансформаційного процесу. Кризи
легітимності, нав’язаний негативний консенсус еліт,
дефіцит демократичних акторов і інші особливості,
пов’язані з міжрежимним переходом стимулювали
обмеження числа суб’єктів лобіювання й сприяли
становленню в Україні квазіінституціональної моделі
лобізму.
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ДУХОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ОСОБИСТОСТІ
Політична участь здійснюється з метою впливу на процес підготовки,
прийняття і реалізації політичних рішень на різних рівнях – місцевому,
регіональному, загальнонаціональному. Вона реалізується в широкому спектрі
політичної активності суб’єктів політичного процесу і передбачає
продукування необхідних цінностей та смислів. З огляду на це політична участь
розгортається в системі духовних детермінант політичного розвитку і
громадянської самоорганізації. А її гуманістичний вимір найбільш повно
розкривається в духовному світі особистості, поєднуючи індивідуальний вимір
культури із колективним. В статті політична участь особистості
розглядається в системі духовних детермінант політичного розвитку і
громадянської самоорганізації.
Ключові слова: людина, політика, культура, освіта, мораль, політична
участь, цінності, духовна культура, духовні цінності, духовність.

Політична участь особистості  основна і
узагальнююча форма саморозгортання її діяльності в
політичній сфері та в царині громадянської
самоорганізації. Проблемами політичної участі здавна
цікавляться дослідники різних країн, намагаючись
знайти відповідь на питання, чому людина бере або не
бере участь у політиці, які фактори мають вирішальний
вплив на вибір тих чи інших форм політичної
діяльності, чому індивіди висловлюють свою підтримку
або незгоду із будь–якими політичними силами,
програмами, інститутами.
Детальний аналіз поняття “політична участь”,
окреслення поглядів різних науковців на його зміст,
проводить В. Бортніков [1]. За думкою вченого, аналіз
спроб визначення сутності явища політичної участі, що
намагалися дати деякі автори, не дозволяє визнати їх
задовільними,так як вони не дають повної картини
політичної участі, здатної слугувати основою для її
адекватного відображення. Найбільш ґрунтовний
теоретичний
аналіз
згаданого
поняття
на
пострадянському просторі, вважає В. Бортніков,
здійснив російський вчений Д. Гончаров, який
розглядає політичну участь крізь призму поведінкової
(біхевіористичної)
парадигми
в
контексті
соціокультурного
і
структурно–функціонального
аналізу сучасного суспільства. Разом з тим, одне з
універсальних визначень поняття “політична участь”, а
саме: “участь охоплює дії, за допомогою яких рядові
члени будь–якої політичної системи впливають або
намагаються впливати на результати її діяльності”,
належить американському досліднику Дж. Нагелю.
Саме політична система, на його думку, є основним
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детермінантом визначення участі особистості у
політичному житті суспільства [2, с. 6].
Загалом, на думку більшості дослідників, політична
участь містить широкий спектр політичної активності,
пов’язаний зі специфічним відношенням соціальних
суб’єктів до влади. Так, за Г. Бєловим, під політичною
участю розуміється “будь–яке сприяння політичній
системі у здійсненні її функції, впливовий прояв
громадянином, його групами своїх інтересів і позицій
по відношенню до влади”. На його думку, до участі
також приєднуються різні форми суспільної активності,
участь у формуванні суспільної думки на зборах,
мітингах, маніфестаціях, використання свободи слова
[3, с. 233]. Російська дослідниця О. Мелешкіна визначає
політичну участь як “більш–менш” регулярне і,
зокрема, інструментальне застосування акторами різних
форм політичної діяльності, засобом якого громадяни
намагаються впливати на процес прийняття політичних
рішень” [4, с. 154]. На думку М. Пірен, “політична
участь – це втягнення (залучення) членів соціально–
політичної спільноти в існуючій всередині неї політичні
відносини і структуру людини” [5, с. 62]. П. Шляхтун
обмежує
сферу
політичної
участі
громадян
непрофесійною
політичною
діяльністю,
найпоширенішими формами якої є вибори і
референдуми [6, с. 417].
На думку О. Чемшита, політична участь – це “будь–
яка дія або бездіяльність, спрямована на зміну чи
збереження існуючого способу розподілу ресурсів у
масштабах усього суспільства”. Політичну участь
взагалі, дослідник визначає як свідомі дії або відмову
від них, які роблять політичні актори (громадяни, групи
інтересів, політичні партії тощо) з метою найбільш
повної реалізації відповідних базових потреб [7, с. 254].
Український політолог В. Горбатенко в якості
важливого інструменту реалізації ефективної участі
пропонує створення нових різновидів інститутів, які
забезпечували б не лише контроль над ресурсами, а й
канали для ефективного діалогу між владою та
населенням. Не менш важливим на його думку, є
досягнення на місцевому рівні відносно рівномірного
розподілу таких ресурсів участі, як гроші, освіта, знання
механізмів прийняття політичних рішень, вільний час,
доступ до ЗМІ тощо [8, с. 20].
Політична участь характеризується не лише
ступенем активності індивіда, а й ще багатьма
чинниками, які в сукупності визначають поведінку
суб’єкта політичних відносин. У політичній науці під
терміном “політична поведінка” розуміють не лише дії
окремих учасників, а й масові виступи, як
організованих суб’єктів влади, так і стихійні дії
натовпу. Це можуть бути акції на підтримку системи
або такі, що спрямовані проти неї.
Узагальнюючи різнопланові підходи, В. Бортніков
наголошує: не варто забувати, що політична участь – це
насамперед категорія політична. А світ політичного є
складним, багатошаровим і разом з тим мінливим
явищем, особливою сферою життєдіяльності людей,
пов’язаною із владними відносинами, з державою та
державним устроєм, з тими інститутами, принципами,
нормами,
мораллю,
які
призвані
гарантувати
життєздатність спільноти, реалізацію її загальної волі,
інтересів та потреб. В умовах державно–організованого
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суспільства включення громадян у процес прийняття
рішень і управління так чи інакше політизується в його
соціальній, економічній та духовно–культурній сферах.
Політичну участь в якості універсального явища можна
розглядати, таким чином, як включення членів
суспільства на індивідуальному, класово–груповому,
національно–етнічному, релігійному та іншому рівнях у
процес політико–владних відносин [1]. Отже, політична
участь – це дії, які здійснюються членами соціально–
політичної спільноти на індивідуальній чи груповій
основі з метою здійснити вплив на процес підготовки,
прийняття і реалізації політичних рішень, здійснення
державної політики чи вибір політичних діячів на будь–
якому рівні влади – місцевому, регіональному,
загальнонаціональному. Застосовується це поняття до
дій будь–якої людини, чи то політичний діяч, державна
посадова особа, чи пересічний громадянин, який бере
активну участь у здійсненні політики у межах
політичної системи будь–якого типу [9].
Оскільки всі процеси політичної участі реалізуються
під впливом тих чи інших громадянських цінностей, і в
якому напрямі та з якою силою будуть відстоюватись
політичні інтереси, залежить від духовної культури
особистості і спільноти, тому духовну культуру
правомірно тлумачити як матрицю суспільної та
індивідуальної життєдіяльності, в тому числі і в
політичній сфері. Основним механізмом, за рахунок
якого це відбувається, є продукування відповідних
цінностей і смислів. Адже функціонально саме цінності
формують смисловий фундамент культури в усіх її
проявах. “Творення смислів породжує цілі, частина з
яких стає цінностями. Посилення чи послаблення
духовного потенціалу людини, умов і норм її духовного
формування означає в житті культури спади і підйоми”
[10, с. 16].
Провідна духовна цінність сучасного світу (власне,
починаючи з часів Ренесансу) – людина. Незважаючи на
одвічний прагматичний інтерес людини до світу, вже
багато століть стверджується, що ця прагматика не
повинна наносити шкоди окремій людині і людині як
біологічному виду в цілому. Тому цілком закономірним
і логічним є гуманістичний пафос духовної культури: її
спрямованість на людину, її майбутнє, утвердження
трудового стилю життя, який спирається на розум й
виключає знеособлений підхід до людини.
Традиційно в розумінні змісту духовної культури на
першому місці розглядаються духовні цінності,
гуманістичні за своєю природою.
Наприклад, у своєму дисертаційному дослідженні
педагогічних умов формування духовно–моральної
культури майбутнього вчителя російська дослідниця О.
Храброва демонструє, що ВНЗ постає культурно–
освітнім
простором,
де
цілісність
процесу
детермінована духовними цінностями. Також автор
обґрунтовує, що антропологізація освітнього процесу є
найбільш актуальною для цього підставою організації
мотиваційно–ціннісної діяльності студентів [11, с. 4]. А
сама
духовно–моральна
культура
визначається
дослідницею
як
“процесуальна
цілісність,
де
створюються умови для інтеріоризації духовних
цінностей і якості особистості, що детермінують та
регулюють її мотивацію і виражаються в творчому
досвіді самовдосконалення” [11, с. 6].
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Духовна культура завжди спрямована на людину, і
ця спрямованість починається від постулювання
гуманістичних цінностей як серцевини духовної
культури, і розгортається в практичній діяльності із
пошуку себе, свого місця в соціумі, своєї творчої
самореалізації в гуманістичному бутті, в житті “в ім’я
добра, любові, краси, служіння на благо іншим” [11, с.
9].
Відомо, що ще стародавні греки сформулювали
класичну тріаду духовної культури людства: істина,
добро, краса. Відповідно були виділені три
найважливіших
ціннісних
абсолюти
людської
духовності: теоретизм, етизм, естетизм. Більш того,
сьогодні очевидно, що саме культурою як сферою
духовного
виробництва
викликані
до
життя
антропологічні цінності, які складають сьогодні основу
духовних цінностей [10].
На думку вчених, основними рисами духовного
світу сучасного інтелігента є: професіоналізм
(досконале знання своїх професійних обов’язків,
навички їхнього використання); соціальна і моральна
відповідальність за дії, пов’язані з виконанням фахових
обов’язків; високі морально–психологічні якості
фахівця; здатність відстоювати та відроджувати
національну самосвідомість; духовність як інтегральна
людська якість, яка характеризує ступінь вивчення в
особистості ціннісних орієнтацій на добро, красу,
любов, творчість, свободу [12, с. 163–164].
Поняття духовної культури, духовності в більшості
випадків
наповнені
позитивним
смислом.
Розповсюдженою є також характеристика духовності як
першості вищих загальнолюдських цінностей. Інколи
духовність розглядається як сакральні цінності. М.
Фуко духовністю називав “сукупність пошуків,
практичних навичок і досвіду, якими повинні бути
очищення, аскеза, відречення, звернення погляду
усередину самого себе, зміни буття, що складають не
для свідомості, а для самого суб’єкту, для його буття ту
ціну, яку він винен за осягнення істини” [13, с. 286].
Така духовність позиціонується як усвідомлена
життєдіяльність людини. Так, за Н. Хамітовим,
“народження духовного нового – це відрив від звичних
орієнтирів. Необхідно усамітнитись в собі, щоб стати
визначним для інших. В цьому усамітненні найвища
напруга й устремління, відсторонення від соціуму, який
ще не зрозумів тебе і твого вибору” [14, с. 144]. Це
шлях самопізнання, необхідного для справжнього
гуманізму.
С. Кримський, характеризуючи духовність особистості
і соціуму, підкреслює, що “... духовність є здатність
переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній
світ особистості на етичній основі, здатність створювати
той внутрішній світ, завдяки якому реалізується
себетотожність людини, її свобода від жорсткої залежності
перед постійно змінюючимися обставинами. Дух – це
становище активності, щодо опредмечування ідей і
зворотного розпредмечування результатів діяльності, яке
визначає семантичне поле культури” [15].
У цьому ж контексті духовність розуміється як стан
і процес зростання людини. Духовність – це є, з одного
боку, показник, мірило істинності, даності і явності, а з
іншого – процес особистісного духовного становлення.
Вершина його досягається завдяки самопізнанню
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людиною власної сутності, самоусвідомлення іншого
“Я” й ототожнення з ним. Це в цілому дає можливість
індивіду гуманного ставлення до інших, до власного
життя, до власної праці. це дає можливість виключити
знеособлений стиль життя, а тому і байдужість.
Індиферентність, пасивність зокрема в соціально–
політичній поведінці. Оскільки кожен із нас відповідає
за всіх, і жодна людина не може залишитись поза
увагою, – ми приречені на громадянську активність.
Спрямованість духовної культури на людину
комплексно може бути втілена в розумінні, що
духовність є цементуюча засада і певний потенціал
людини: “духовність – відмічає А. Погромська, – це
спроба поєднати в дусі всю людську особистість: її тіло,
і її душу” [16]. І тоді перед людиною розгортаються
безмежні просторові й часові обрії, світ, готовий до
комунікаційного діалогу.
Гуманістичний вимір духовної культури найповніше
розкривається через категорію “цінності”, яка і поєднує
індивідуальний вимір культури із колективним, і
дозволяє пояснити суспільний рівень саморегуляції
культурних процесів.
За І. Степаненко, духовні цінності постають у
смисловий,
структурі
духовності
як
складнодиференційований контініум, у якому цінності
мають різні форми: індивідуальні і надіндивідуальні,
усвідомлені і неусвідомлені; мають вони й різну
нормативну модальність (позитив – негатив);
інтенсивність (безпосередню значущість); ієрархічність
(певний порядок реалізації); функціональну роль
(виступають основою для структурування активності, є
певними цільовими орієнтирами життєдіяльності).
Г. Горак класифікує цінності як інтегруючий
початок, в якому зафіксовані умови існування людства,
тому їх можна назвати космічним утворенням
особливого типу, Абсолютами, довічними духовними
умовами дійсно людської буттєвості. Історичну
відносність цінностей Г. Горак вважає виразом їх
абсолютності [17, с. 136–138].
Цінності виконують оцінюючу функцію згідно
праць Рікерта і П. Сорокіна. Так, у Рікерта людина
піднімається над природною необхідністю, і світ вічних
цінностей є міркою її культурного буття. За П.
Сорокіним, міра ціннісного змісту предмету залежить
не від того, як здатен він задовольняти життєву
індивідну потребу, а наскільки відповідає рамкам
загальнолюдської
значущості.
Виміри
цінності
здійснюються на основі певних абсолютних критеріїв:
істина, добро, краса, гідність, свобода, честь,
справедливість і т.д.
Ці визначення цінностей спонукають сучасну
вітчизняну дослідницю І. Бондаревич до таких
висновків:
– цінності “становляться” в духовному бутті;
– ціннісні системи формуються і трансформуються в
процесі історичного розвитку суспільства;
– цінності в процесі життєдіяльності людини
становляться її власним надбанням, що дає можливості
визначати їх об’єднуючою ланкою, каналом зв’язку між
культурою суспільства і духовним світом людини, що є
умовою духовної буттєвості світу;
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– оцінююча функція цінностей ґрунтується на тому,
що їх значущість завжди виходить за рамки пануючої
на той час суспільної свідомості.
Отже, можна погодитись із тим, що цінності є
формою прояву, умовою і результатом стосунків
духовного роду між людиною і суспільством, світом.
Маючи об’єктивну, суб’єктивну, об’єктивовану і
суб’єктивовану форми, цінності виступають атрибутом
духовного розвитку [18, с. 314]. Тому саме цінності
духовної культури виключають знеособлений підхід до
людини, і спонукають до гуманістичної спрямованості
життєдіяльності особистості в будь–якій сфері. У сфері
соціально–політичного це спрямовує на активність,
небайдужість,
стратегічне
мислення,
вміння
раціонального обґрунтування потреб особистості або
спільноти, ‒ і відповідно на їх активне відстоювання
своєю політичною участю. І при цьому духовна,
гуманістична спрямованість діяльності виявляється
значущою передумовою її ефективності.
Зокрема, Б. Новожилов розкриває ідею, що
духовність є чинником ефективності життєдіяльності
політичного лідера. Він пише, що духовність є
запорукою гуманістичної, людяної діяльності. А
життєдіяльність політичного лідера з позицій
духовності з необхідністю передбачає високий рівень
його соціальної відповідальності. І що важливо,
відповідальність за сьогодення і майбутнє досягається
лише через поєднання особистої позиції політичного
лідера з думкою народу, його власного інтересу й дії з
інтересами й діями суспільства [19, с. 127]. Отже, така
актуальна вимога стосується і політичного лідера як
представника влади, і лідера громадянської політичної
участі.
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Spiritual determinants of enhanced political participation of the
person
Political participation is carried out with the purpose of influencing the process
of preparation, adoption and implementation of political decisions at different levels –
local, regional, national. It is implemented in a wide range of political activity of
subjects of the political process and involves the production of the necessary values
and meanings. With this in mind, political participation takes place in the spiritual
development of the determinants of political and civic self–organization. And his
humanistic dimension more fully disclosed in the spiritual world of the individual,
combining the individual to the collective dimension of culture. The article examines
the political participation of the individual in the spiritual determinants of political
development and civic self–organization.
Keywords: people, politics, culture, education, morality, political participation,
values, spiritual culture, spiritual values and spirituality.

Макаренко Б., кандидат политических наук, соискатель,
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова
(Украина, Киев), gileya.org.ua@gmail.com
Духовные детерминанты активизации политического участия
личности
Политическое участие осуществляется с целью влияния на процесс
подготовки, принятия и реализации политических решений на разных уровнях –
местном, региональном, общенациональном. Оно реализуется в широком
спектре политической активности субъектов политического процесса и
предусматривает выработку необходимых ценностей и смыслов. Учитывая
это, политическое участие разворачивается в системе духовных детерминант
политического развития и гражданской самоорганизации. А его
гуманистическое измерение наиболее полно раскрывается в духовном мире
личности, сочетая индивидуальное измерение культуры с коллективным. В
статье политическое участие личности рассматривается в системе духовных
детерминант политического развития и гражданской самоорганизации.
Ключевые слова: человек, политика, культура, образование, мораль,
политическое участие, ценности, духовная культура, духовные ценности,
духовность.
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КОМУНІКАЦІЯ ПАРЛАМЕНТУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ:
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Аналізуються та узагальнюються результати зарубіжних та вітчизняних
емпіричних досліджень з проблем комунікації законодавчого органу з
громадянським суспільством. Парламентські комунікації поняття досить
широке, що включає в себе велику кількість функціональних зв’язків
законодавчого органу з іншими вищими органами держави, процес ухвалення та
оприлюднення загальнообов’язкових для всього суспільства рішень,
електоральну комунікацію та взаємодію з громадськістю в міжвиборчий
період. Наразі, розглядаються саме стосунки парламентаріїв зі своїми
виборцями, чиї інтереси вони покликані представляти, узагальнювати та
реалізовувати.Ми маємо на меті звернути увагу на спільні тенденції в розвитку
парламентів світу та виокремити специфічні виклики, що стоять перед
українськими парламентарями, у зв’язку з складною внутрішньо–та
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зовнішньополітичною ситуацією. Тому, використовується порівняльний метод
та метод узагальнення.
Основні висновки дослідження полягають в тому, що український
парламент розвиваючись в межах загальносвітових тенденцій, разом з тим,
має завдання відповідати на специфічні виклики українського сьогодення,
пов’язані з кризою політичної системи та необхідністю протистояти
зовнінішній агресії.
Ключові слова: парламент, громадянське суспільство, громадські
організації, представництво інтересів, комунікація, громадські слухання,
громадські приймальні.

Як відомо, стан демократії в будь–якій країні
оцінюється за рівнем відкритості влади, основним
показником якої є доступ громадськості до інформації.
В демократичних розвинених державах не тільки
передбачені, а й активно діють політико–правові
механізми, спрямовані на досягнення максимальної
прозорості в діяльності органів влади.
Прозора влада належним чином забезпечує діалог із
громадськістю на всіх етапах прийняття рішень, а також
постійний доступ до повної, об’єктивної, точної,
зрозумілої інформації. В Україні наразі формується
демократичне суспільство, де комунікація повинна
посісти чільне місце, будучи важливим чинником
політичного життя. Дедалі більшу роль комунікація
відіграє в процесах державотворення та діалогу владних
інститутів із громадянським суспільством. В Україні
довгий час панувала інформаційна політика, за якої
органи державної влади інформували населення про
прийняті рішення, а зворотній зв’язок ігнорували.
Це
також
заохочувалосяпасивною
позицією
громадянського суспільства, яке звинувачувало у всіх
негараздах владу, але забувало про власну
відповідальність задолю країни.
Нині відбувається процес реформування політичної
системи,з’являється
розуміння
важливої
ролі
громадськості та необхідності створення моделі
суспільних відносин, за яких громадянське суспільство
спільно з органами влади могло б працювати на
покращення життя в державі.
Сформована внаслідок революційних змін в країні,
нова влада стала надзвичайно важливим гравцем як
української, так і міжнародної політики. А історичний
контекст діяльності даної влади та рівень очікувань
щодо ефективної її роботи, утворили поле напруженої
уваги з боку громадськості. В умовах військових дій і
кардинальних змін в усіх сферах життя українців,існує
необхідність постійного повноцінного діалогу влади з
народом. В цьому ракурсі важливим завданням нової
влади є впровадження ефективних форм комунікації з
населенням країни, формування та підтримка
позитивного іміджу.
Отже, процеси демократизації неможливі без
вдосконалення політичної комунікації. Вона є
змістовною складовою політичної системи, а також
чинником реформування інститутів влади. Саме тому,
парламент як орган законодавчої влади та інститут
представницької демократії виконує помітну роль
комунікатора, утворює потужний інформаційний ресурс
щодо розв’язання великого кола питань у політичному,
соціальному, економічному полі держави. Водночас
особливість парламенту полягає у тому, що він
формується механізмами електоральної комунікації,
котрі пов’язані із політичною пропагандою та агітацією
в цілому, інформаційною складовою виборчого
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процесу,
актами
неформальної
комунікації,
передвиборчими технологіями.
Проблематиці комунікації органів державної влади
присвячено багато праць: І. Арістової, В. Бебика, О.
Берегової, М. Головатого, Н. Дніпренко, Н.
Драгомирецької, А. Єрмоленка, О. Зернецької, С.
Кащавцевої, В. Конецької, В. Королька, В.
Комаровського, В. Малиновського, А. Мельник, В.
Лісничого, Т. Ляпіної, Н. Нижник, Г. Почепцова, Т.
Притиченко, Є. Ромата, В. Рубцова, І. Слісаренка, С.
Серьогіна, М. Томенка, Є. Тихомирової, Ю.
Шемшученка та ін.
Ю. Ганжуров багато праць присвятив аналізу саме
парламентської комунікації, що є особливо цікавим в
контексті нашого аналізу. Емпіричні дослідження щодо
комунікації органів державної влади є в полі зору
багатьох наукових установ політологічного та
соціологічного спрямувань, зокрема Українського
незалежного центру політичних досліджень, матеріали
якого виявилися цікавими для нашого дослідження.
Ми маємо на меті звернути увагу на спільні
тенденції в розвитку парламентів світу та виокремити
специфічні виклики, що стоять перед українськими
парламентарями, у зв’язку з складною внутрішньою та
зовнішньою політичною ситуацією.
Перш, ніж аналізувати комунікативні особливості
функціонування парламенту в Україні, звернемосядо
аналізу світового досвіду стосунків законодавчого
органу з громадськістю.
За основу аналізу візьмемо результати дослідження
“Парламенти світу: порівняльний аналіз”, проведеного з
ініціативи Міжпарламентського Союзу (МПС) та
Програми розвитку ООН і опублікованого у квітні 2012
року [1].
Предметом аналізу цього дослідження парламентів
світустала еволюція стосунків між громадянами та
парламентами. Його завдання полягало в тому, щоб
проаналізувати як змінюються очікування громадян, і
як парламенти й окремі політики відповідають на ці
зміни.
Дослідження засвідчило, що більшість парламентів
стикаються нині з трьома основними викликами:
– Громадськість зацікавлена вотриманні більшого
обсягу інформації про парламентську діяльність та про
те, як на неї можна впливати;
–
Громадськість
вимагає
більшоїпідзвітністі
парламентів та їх оперативної реакції на суспільні
запити;
– Від парламентів очікують отримання послуг
відповідно до потреб громадян.
Дослідженням встановлено, що у 2012 році кількість
парламентів світу досягла рекордноїпозначки.У 190 із
193 країн світу сьогодні діє певна форма
парламентаризму,
апарламентарів
загалом
нараховується більш, ніж 46000. Існування парламенту
ще не єсвідченням демократичності політичної системи,
однак абсолютно незаперечним є факт, що демократія
не можлива без парламенту.Сьогодні майже усі
політичні режими мають певну форму представницьких
зборів,
хоча
останні
значно
різняться
за
повноваженнями, впливом та функціональністю.
Парламенти є інструментом взаємодії між
громадянамита владою, адже депутати – це
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представники народу, і мають представляти волю
народу.Існування державної інституції, завданням якої є
задоволення потреб громадян, є передумовою
легітимності влади. Всесвітнєопитування громадської
думки у 2008 році виявило, що 85% людей вважає, що
“воля народу має бути основою длядіяльності суб’єктів
влади”[1].
Події “Арабської весни”, що почалися навесні 2011
року,актуалізували тезу про основну роль парламентів у
процесі збільшенняполітичного впливу та демократії.В
таких країнах, якЄгипет і Туніс, роль та повноваження
парламенту стали ключовими при обговоренні форми
правління у державі після революції. Схожі процеси
проходять в Ємені, Йорданії та Омані, дезаходи, щодо
надання реальних законодавчих та контрольних
повноважень парламенту,є ключовими реформами у
відповідь на вимоги громадськості. Парламенти в
суспільній свідомості є свого роду символом
представницької демократії.
Експерти вважають, що громадський тиск на
парламенти сьогодні є більшим, ніжбудь–коли
раніше.Розвиток
комунікаційних
технологій
та
активневисвітлення політики в ЗМІ підвищили
доступність інформації про парламентита політиків.
В дослідженні зазначається, що у багатьох країнах
існує ряд проблем в діяльності парламентів.
Зокрема,актуальними є питання щодо ефективності
парламентів
в
питаннях
контролю
за
урядом.Представницька роль політичних партій –
основа парламентської роботи – в багатьох країнах є
слабкоюта неглибоко укоріненою у суспільстві. З
розквітом громадянського суспільства та нових форм
демократії прямої участі громадяни мають більше
шляхів
дляпредставництва
своїх
інтересів
та
висловлення позицій. Якщов минулому парламенти
були єдиним найважливішим шляхомформулювання
громадських запитів, то сьогодні їм існує альтернатива
[1].
Однак, парламенти ніколи не були більш життєво
необхідними, ніж сьогодні.Парламент залишається
єдиним органом,призначеннямякого є інтегрування
таформулювання інтересів всієї нації. Стратегічні ролі,
такі, як прийняття і скасування законів, а також
контроль за виконавчоюгілкою влади, можуть
виконувати тільки парламенти. Головнийвиклик, з яким
стикаються парламенти в усьому світі – це необхідність
поступової
еволюції,
забезпечення
ефективних
відповідей на зміни у вимогах громадськості до
представництва її інтересів.
Реальний громадський вплив на парламентські
обговорення законопроектів є обмеженим. Бажання
громадськості мати більший впливповинне в результаті
призвести до більшого впливу.
Парламенти
все
частіше
використовують
інноваційні методи надання доступу до інформації та
збільшення її обсягу– це Дні відкритих дверей,
облаштування Центрівдля відвідувачів, трансляція
засідань парламенту, створеннявеб–сайтів.
У цьому контексті цікавим є досвід створення
парламентських кафе в Уганді. “Парламентські кафе” –
це новий спосіб підвищення суспільного інтересу до
новітніх наукових розробок, який передбачає створення
форуму для обговорення актуальних для парламентарів
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

і громадськості питань. Такий форум передбачає
дискусії парламентарів і звичайних громадян з
експертами по конкретних питаннях у комфортному для
вільної розмови громадському місці (зазвичай, поза
аудиторіями
та
лабораторіями).
Такий
обмін
інформацією передбачає визначення взаємно цікавих
моментів для розмови, що сприяє освіті громадян і
забезпечує відповідальність експертів і науковців перед
суспільством. В Уганді Національна академія наук
організовує зустрічі можновладців з науковцями з
метою забезпечити позитивний вплив на процеси
вироблення політики шляхом пошуку належного
обґрунтування. Зазвичай, запрошення отримують
близько сімдесяти політиків (обрані парламентарі,
парламентські чиновники, представники громадських
організацій тощо). Це сприяє прийняттю виважених
рішень щодо важливих суспільних проблем [1].
Такі методи розширюють аудиторію, і як наслідок –
попит та пропозиціязбільшуються в геометричній
прогресії. Нажаль, сьогодніважко сказати, наскільки це
покращило ставлення громадськості до парламенту,
вплинуло
на
розуміння
його
діяльності
чивдосконалилозаконодавчу роботу.Навіть тоді, коли
парламенти
намагаються
визначити
власну
ефективність, індикатори, які вони використовують
(обізнаністьгромадськості, довіра до парламенту та
ставлення
до
нього)використовуються
з
численнимизастереженнями.
Багато парламентів мають механізми консультацій з
громадськістю, які головним чином забезпечуються їх
професійним
персоналом
та
адміністративною
службою. Однак значення самого факту збільшення
кількостіконсультацій є однозначно позитивним.
Організація
проведенняконсультацій
може
забезпечуватися адміністративно, проте наслідок
консультацій і те, наскільки вони впливають на
державнуполітику, в кінцевому рахунку вирішується
політиками.
Небезпекою для багатьох парламентів є те, що
можливістьбільшого впливу на політику підвищує
громадські очікування.Неспроможність відповідати цим
очікуванням підриває віру впарламентський процес.
Важливою залишається проблема підзвітності
парламентаріїв.
Дискусії
щодо
“належної”
представницької ролічлена парламенту тривають
століттями, але на це питання існуєнебагато чітких
відповідей. Політика залишається однією з небагатьох
професій, які не мають посадових інструкцій і
обмальвказівок щодо того, кого, як чи що політик має
представляти.
Свобода політиків самим визначати власний спосіб
представництваінтересів розглядається, з одного боку,
як позитив, що відображає гнучкість та здатність
швидко реагувати на зміни, з іншого, –якнебезпечне
джерело невпевненості громадян у політичнихролях.
Вищезгадане дослідження встановлює три тенденції,
спільний впливяких поступово обмежує традиційно
широкі парламентськіповноваження.
1. Роль політичних партій змінюється в багатьох
частинахсвіту.Парламентські
групи
(фракції)
є
об’єднавчими блокамидля політичних партій, за
допомогою яких ведеться парламентська діяльність.
Ефективність партій здебільшого визначаєефективність
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парламенту. Як у досвідчених демократичних країнах,
так і в нових демократіях партії все частіше
розглядаютьсяшвидше як перешкоди ефективного
представництва, ніж те, щойому сприяє. Виклик для
партій та політиків – продемонструвати, що вони здатні
адекватно реагувати на громадські настрої, одночасно
зберігаючи достатню згуртованість, яка виражає
колективне представництво інтересів, на якому
базується діяльністьпарламентів. Пошук балансу між
реагуванням на вимоги громадськості та згуртованістю
партій
залишається
проблемою
длябагатьох
парламентів.
2. Інституційні зміни обмежують сферу діяльності
політиків.Ці інституційні реформи розділяються на три
категорії:
–обмеження
тривалості
парламентських
повноваженьшляхом заборони переобрання, шляхом
проведеннягромадського
вотуму
довіри
або
встановленням процедури відкликання;
–усунення потенційних конфліктів інтересівшляхом
обмеження діяльності поза межами парламенту,
зокремаможливості отримання прибутку від діяльності
поза парламентом, а також шляхом визначення умов
несумісності з державною посадою;
–прийняття кодексів поведінки, які спрямовані на
встановлення стандартів парламентської поведінки та
подальше регулювання поведінки членів парламенту.
Мета таких ініціатив – зробити членів парламенту
більшпідзвітними. У багатьох випадках ці заходи
єпопулярною реакцією на низьку довіру до політики.
Незважаючи на те, що члени парламенту є підзвітними
громадськості навиборах, характер вищезгаданих
ініціатив означає, що виборцірозглядають скриньки для
голосування недостатніммеханізмом контролю.
3. Прагнення досягнути більшої підзвітності
політиківгромадськості призводить до виникнення
нового типу організацій – організацій парламентського
моніторингу (ОПМ).
ОПМ існують для моніторингу та оцінювання
роботи членівпарламенту, як в представницькому органі
так і поза йогомежами. У світі існує більше 190 таких
організацій, які здійснюють моніторинг більш ніж 80
національних парламентів. Їхвиникнення та збільшення
кількості вказує на те, що громадськість схвалює
існування
організацій–посередників,
якіможуть
розтлумачити, підсумувати та оцінити діяльність їх
політичних представників [1].
Цей рух у напрямку більшої відкритості, прозорості
та незалежної зовнішньої легалізації базується на
багатьох традиціяхполітичного представництва. Багато
політиків з недовірою ставляться до цих змін, особливо
до ролі громадського моніторингу,яку виконують ОПМ.
Безперечно, ОПМ є викликом, але одночасно, вони
забезпечують багато можливостей за умови, що
парламент визнає їх потенціал в залученні
громадськості.
Робота з виборцями є важливою частиною
діяльності члена парламенту. Останнім часом вона
зростає в обсязі,наповненні та складності.
Робота
з
виборцями
заразрозглядається
громадськістю і політиками, як основна, що відповідає
ідеїпарламентського
представництва.
Робота
з
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виборцями охоплює широке коло діяльності, але може
бути умовно поділена на такі чотири різновиди:
– Допомога окремим виборцям, починаючи здрібних
послуг,добільш
протекціоністської
поведінки,
спрямованої на“купівлю” підтримки.
– Розгляд і реагування на скарги та звернення
виборців, в яких є факти конкретних проблем із
наданням державних послуг,соціальним забезпеченням
і т. і.
– Вплив на політику, коли виборці намагаються
вплинути на думку члена парламенту щодо конкретних
питань політики, особливо щодо тих, які голосуються в
парламенті.
– Виконання проектів місцевого розвитку, коли
політикишукають кошти для розвитку регіону, чи
розвитку місцевої економіки шляхом використання
свого
положеннядля
забезпечення
бюджетного
фінансування.
Очікування виборців щодо роботи з електоратом
відрізняються у країнах, що розвиваються, та
розвинутих країнах. Уперших, очікування полягають в
тому, що члени парламенту забезпечуватимуть своїх
виборців матеріально та діятимуть, якосновні агенти
розвитку регіону, в той час як в розвинутих країнах
громадяни прагнуть, щоб члени парламенту були
посередниками у розгляді клопотань і звернень та
інколи залучалиурядові кошти для регіонів своїх
округів.
Проте, вимоги громадськості – тільки частина
рівняння. Робота з виборцями розширилася також з
двохінших важливихпричини:
– Політикам подобається ця робота. Численні члени
парламенту вважають, що робота з виборцями – це та
сфера,де вони можуть мати очевидний, позитивний
впливна життя людей.
– Розширення роботи з виборцями приносить
відчутніелекторальні дивіденди. Незважаючи на те, що
доказицього є несистематизованими, члени парламенту
вважають, що це додає їм значну кількість голосів.
Опитування, в усіх країнах, підтверджують, що
виборцібільш схильні оцінювати членів парламенту за
їх спроможністю вирішувати питання на місцевому
рівні, ніжза їх законотворчою роботою чи виконанням
контрольної функції.
У відповідь на зростаючий об’єм роботи та тиск з
боку членів парламенту офіційні ресурси, призначені
для підтримки такої роботи, збільшуються. Очевидним
підтвердженням цього єте, що кількість країн, які
створюють фонди підтримки округу(ФПО) помітно
зросла в останнє десятиріччя. Ці кошти адмініструються
на місцевому рівні і спрямовані на підтримку громади
округу та сприяння місцевому економічному
розвитку.Існує
занепокоєння
щодо
фінансової
підзвітності таефективності таких фондів, щодо того, чи
не посилюють вони існуючі патронатні мережі та
заохочують корупцію, а також щодотого, чи не
перетворюють
вони
членів
парламенту
на
розпорядників бюджетних коштів і, таким чином,
відволікають їх відвиконання інших парламентських
функцій – законотворення таконтролю.
Парламенти та окремі члени парламенту повинні
відповідати на зростання обсягу роботи з виборцями.
Беручи до уваги рівень громадських очікувань та
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мотивацію політиків виконувати цю функцію, робота з
виборцяминікуди не зникне. Вона є та залишиться
суттєвим елементомпарламентського представництва.
Але її треба покращуватитаким чином, щоб посилити
ключову роль парламенту. Викликдля парламентських
систем у всьому світі не тільки в тому, щобнадавати
більше ресурсів, але й спрямовувати роботу з
виборцями:
– Від конкретного до стратегічного:знаходити
рішенняспільних проблем в сфері впровадження
політики загалом, а не розглядати кожен випадок
окремо.
– Від індивідуального до колективного:знаходити
відповіді на користь певної кількості людей, а не
окремихосіб.
–
Від
місцевого
до
загальнодержавного:
знаходитишляхи
системного
впровадження
місцевихініціатив в парламентські процеси.
Гнучкість парламентів відображає їх спроможність
розвиватися та адаптуватися відповідно до громадських
очікувань.Зміни у парламентській діяльності мають
тенденцію бутивипадковими та непередбачуваними,
оскільки є результатомполітичних переговорів та
компромісу.
В
багатьох
випадкахспроможності
впроваджувати
необхідні
зміни
перешкоджаютьнедостатність
координації,
стратегічного бачення та організаційних навичок. Зміни
мають тенденцію відбуватись ситуативно, як низка
несистематичних заходів, а не як результат
єдиногостратегічного плану. Такого розвитку подій,
імовірно, неможливо уникнути. Природа парламенту
може унеможливити розробку та впровадження єдиного
всеохоплюючого стратегічногоплану.
Водночас, парламенти повинні більш ретельно
аналізувати, з яких причин виникає необхідність в
змінах. Незважаючи на те, що багато парламентів
вважають, що вони роблять всеможливе для
вдосконалення своєї роботи та проведенняконсультацій
з громадянами, їх відповіді на очікування громадськості
аналітиці.
іноді
стримуються
прогалинами
а
Ретельніший аналіз може дозволитипарламентам краще
зрозуміти причини та наслідкигромадської думки.
Парламентські зусилля на вдосконалення роботи з
виборцями мають базуватись на розумінні того, як
змінюєтьсяроль індивідуального представництва. Для
переважної більшості виборців член парламенту є
єдиною
найважливішоюточкою
контакту
з
парламентом. Те, як громадськість розуміє роль
депутата,
багато
в
чому
визначає
ставленнягромадськості до парламенту і політиків.
Парламентам треба більш системно співпрацювати
зпозапарламентськими
організаціями
для
посиленнязв’язків з громадськістю.Стосунки між
парламентамита громадянами навряд чи можуть бути
настільки прямими та безпосередніми, як це визначає
теорія. Заразіснує велика кількість посередницьких
організацій,
якіузагальнюють
та
тлумачать
парламентську діяльність,транслюють парламентські
засідання та оцінюють роботу окремих членів
парламенту.
Нині,
процес
парламентського
представництва є більш складнимта переплетеним із
позапарламентськими організаціями, ніж будь–коли
раніше. Такі організації є потенційними союзниками у
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посиленні
ключових
функцій
парламенту
та
приверненні уваги набагато більшої аудиторіїдо роботи
парламенту.
У порівнянні з ситуацією, що була 50 років тому,
парламенти загалом стали більш відкритими та
доступними, з професійнішим управлінням, кращими
ресурсами. Це надзвичайно важливо для демократії.Але
громадяни, відповідно, очікують від них більше і
вимагаютьвищих
стандартів
непідкупності
і
підзвітності. Опитуваннясуспільної думки свідчать, що
люди мають неоднозначні погляди на парламент, однак
кількість звернень про допомогу до парламентів
збільшується, а незменшується. Існує багато функцій,
які може виконувати тількипарламент, і люди визнають
важливість цієї інституції. Парламенти є більш життєво
необхідними,
ніж
раніше,
для
політичного
представництва.
Парламенти
продовжують
розвиватися
та
адаптуватись. Сфера їх діяльності сьогодні стала більш
складною та динамічною. Головнимзавданням для
парламентів є рух у ногу з громадськістю,демонстрація
здатності відповідати на суспільні вимоги, адаптуватися
та постійно оновлювати форми взаємодії з
громадськістю. Процес такої еволюції є безперервним,
але ми маємовсі ознаки того, що сучасні парламенти
здатні виконати завдання триматися на хвилі цього
процесу.
Наскільки розвиток українського парламенту іде в
ногу
зі
світовими
тенденціями,
спробуємо
проаналізувати скориставшись дослідженнями, що
проводилися Українським незалежним центром
політичних досліджень і оприлюднені в“Аналітичному
звіті за результатами фокус–групового дослідження
“Стан політичної комунікації в регіонах України” у
вересні 2013 року [2] та “Аналітичному звіті за
результатами опитувань “Комунікація народних
депутатів та виборців у позакризовий період 2013
року””, опублікованому у січні 2014 року [3]. Зміни, які
відбулися протягом останнього року в нашій країні
більш відчутні в частині очікувань від влади з боку
громадянського суспільства, аніж в частині системних
змін у владі, тому результати досліджень зберігають
свою актуальність.
Однією із засадничих основ діяльності ВР України
має бути відкритість та гласність, щозазначено в статті
3 Закону України “Про Регламент Верховної Ради
України” [4].
У статті 7 Закону України “Про статус народного
депутата України”, в якій ідеться про взаємодію
народного депутата України з виборцями, наголошено,
що “народні депутати постійно підтримують зв’язки з
виборцями у порядку, встановленому законом”, а обрані
в “одномандатнихвиборчих округах зобов’язані
підтримувати зв’язок з виборцями своїх округів”;
“народні депутати, обрані в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють
зв’язок з виборцями, які мешкають на території
України, у порядку персонального представництва,
визначеному депутатськими фракціями (групами)
Верховної Ради України відповідно до закону” [4].
У статті 24 названого Закону зазначається, що
депутати також мають постійно підтримуватизв’язки з
виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити
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населення, а у разі необхідностіповідомляти про них ВР
України та її органи, вносити пропозиції та вживати в
межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в
роботі органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій
[4].
Як же на практиці будується комунікація народних
обранців зі своїми виборцями?
Учасники дослідження зазначали, що сьогодні
наявні такі форми комунікації:
–“громадські приймальні”;
–зустрічі з виборцями;
–листування з виборцями, поширення листівок,
вітання;
–інформування у ЗМІ;
–розвиток соціальних мереж;
–проведення громадських слухань;
–розвиток
співпраці
з
НУО,
експертами,
консультування;
–використання піар–заходів;
–“місцевій референдум”, який практично не
застосовується як форма вирішення питаньгромади [2].
Всі зазначені форми комунікації є відносно
ефективними, що залежить від контексту та цілей
використання.
Учасники дослідження зазначали, що здебільшого
використовуються односторонні форми комунікації –
через ЗМІ.
Крім того, форми комунікації між депутатами та
виборцями актуалізуються в періоди виборчих циклів, а
після виборів, комунікація зводяться до роботи
депутатських
приймалень,зменшується
кількість
зустрічей та інформації про діяльність депутатів.
Отже, однією з поширених форм співпраці депутатів
з виборцями в округах є формат громадських
приймалень. Такі приймальні існують від партії, або
конкретного депутата.Найчастіше вони, все таки,
інкорпоровані з системами первинних партійних
організацій.
Ефективність діяльності депутатських приймалень
зовсім не висока зогляду на формат роботи та тематику
які
здебільшого
перебувають
поза
звернень,
компетенцією депутатів ВР України і мають переважно
соціальний зміст.
Учасники дослідження говорили про такі форми
комунікації, як зустрічі з виборцями,ініціювання та
проведення на місцевому рівні громадських слухань.
Зазначені форми роботиактивно використовуються,
насамперед, як частина виборчої кампанії і не мають
системного характеру. Крім того, результати слухань
вкрай рідко втілюються в конкретні політичні рішення
органів влади.
Декотрі учасники наводили приклади формалізації
механізмів громадських слухань, які використовуються
владою не для обміну ідеями, а для легітимації рішень,
імітуючи процес залучення громади до формування та
реалізації політики.
Учасники дослідження наголошували на проблемі
підвищення ролі та поліпшення якості, такого виду
комунікації з виборцями, як співпраця депутатського
корпусу з експертами, експертнимсередовищем,
стейкхолдерами, НУО. Як правило, пропозиції
експертів, стейкхолдерівщодо законодавства, програм
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розвитку не враховуються політиками. Саме цим можна
пояснити невдоволення стейкхолдерів, наприклад,
податковим законодавством.
Щодо інших форм комунікації, було відзначено, що
політичні партії іноді ініціюють зустрічі з виборцями,
зборигромадян, організовують юридичну допомогу в
приймальнях.
Політичні партії намагаються застосовувати й
новітні формати зустрічей з виборцями, як то“гайд–
парк”,“фестивальні”
масові
формати
для
популяризаціїпартії та донесення ідей.
Учасники дискусії вказували на зростання ролі
соціальних мереж як платформи для комунікації.
Наводилися численні приклади листування через
соціальні мережі та інформування депутатів про свою
діяльність. Розвиток комунікації велектронних медіа
характерний для представників практично всіх
політичних сил. Цільовою аудиторією такої комунікації
є, здебільшого, молодьдо 35 років.
Розбудову
соціальних
мереж
не
можна
абсолютизувати в плані налагодження двосторонньої
комунікації з виборцями. Даний формат є ефективними
у поєднанні з іншими формами комунікації. Це
пов’язано з об’єктивними обмеженнями присутності в
соціальних мережах старших людей, тих, хто проживає
в сільській місцевості, а також з тим, що для багатьох
людей формат безпосередніх зустрічей є набагато
зрозумілішим.
Учасники дослідження наголошували на відсутності
ефективних форм звітування перед виборцями про
результатисвоєї діяльності. Найчастіше депутати та
представники політичних партій використовуютьтаку
форму звітності, як піар–заходи та одностороннє
інформування про роботу, що має апріорі позитивне
забарвлення та не надає виборцям повноцінної
інформації про діяльність депутатів.
Як бачимо, виборці досить скептично оцінюють
ефективність та результативність комунікативного
процесу зі своїми представниками.
Які ж проблеми взаємодії з громадянським
суспільством бачать обранці?
По–перше, це характер і зміст звернень громадян,
що далекі від проблем законотворчості, яка є провідною
функцією депутатів.
Відповідно до результатів опитування, найбільше
звернень від виборців до народних депутатів – це:
–особисті
клопотання
виборців
(наприклад,
прохання про матеріальну допомогу);
–скарги на роботу органів державної влади;
–скарги на бездіяльність, прояви корупції
правоохоронних структур, судів;
–скарги стосовно діяльності органів місцевого
самоврядування, діяльності ЖКГ [3].
Більшість депутатів, які взяли участь в опитуванні,
зазначають, що схвально ставляться до діяльності
громадських організацій, експертів та їхньої співпраці з
парламентом, депутатами.Як свідчить опитування,
депутати воліють мати громадські організації в якості
посередника в процесі комунікації з виборцями. Тоді
така співпраця, опосередкована фахівцями, буде
корисною та ефективною.
Формати цієї діяльності та співпраці можуть бути
наступними:
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–проведення спільних подій (круглих столів,
конференцій);
–збір та аналітична обробка інформації щодо
найбільш актуальних питань життя громади та питань,
що потребують невідкладного втручання та реагування
народних депутатів;
–проведення
різноманітних
соціологічних
досліджень стосовно вивчення громадської думки,
ідентифікації проблем;
–контроль за прозорістю та підзвітністю народних
депутатів;
–спільна участь у розробці законопроектів,
законодавчих ініціатив, юридична допомога;
–громадське обговорення проектів законодавчих
актів;
–захист прав громадян [3].
Отже, обидві сторони комунікативного процесу, і
виборці і народні представники, розуміють необхідність
співпраці, тісної взаємодії, усвідомлюють потребу
вибудовування нових форм комунікації, які б
задовольняли очікування громадян та були корисними
законотворцям у їх функціональній діяльності. Це
обопільна праця: громадянське суспільство повинне
формувати компетентні структури для посередництва в
комунікації з владою, народні обранці, в свою чергу,
повинні створити дієві механізми консультацій з
громадськістю та імплементації експертних рішень.
Оскільки, аналіз свідчить про наявність потреби у
здійсненні парламентської реформи в Україні,
актуальним завданням якої є відновлення довіри до
Парламенту та перетворення його на реальний орган
представництва інтересів українського народу, можна
запропонувати ряд першочергових кроків:
1. Вдосконалення виборчого законодавства України,
зокрема, запровадження пропорційної виборчої системи
з відкритими списками. Пропорційна виборча система з
відкритими регіональними списками може дати значно
більшу свободу вибору виборцям, знизить рівень
корупції у виборчому процесі і підвищить рівень довіри
до представницького органу влади, сприятиме
демократизації внутрішніх процедур у політичних
партіях України.
2. Підвищення підзвітності та відповідальності
народних депутатів перед суспільством за допомогою:
–
забезпечення
виконання
депутатами
конституційної норми щодо несуміщення посад;
–
встановлення
дієвих
та
пропорційних
дисциплінарних санкцій за порушення принципу
особистого голосування, пропуск без поважних причин
засідань комітетів і пленарних засідань Парламенту,
порушення етики депутатської діяльності;
– правове врегулювання лобістської діяльності у ВР
України шляхом прийняття спеціального закону, який
регулюватиме відповідні відносини;
– запровадження незалежної системи моніторингу
доходів та витрат депутатів, впровадження механізмів
притягнення
депутатів
Верховної
Ради
до
відповідальності за корупційні правопорушення;
– встановлення жорстких вимог до звітування
депутатів перед виборцями.
3.
Підвищення
ефективності
законотворчої
діяльності Парламенту через:
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– проведення парламентських слухань з актуальних
питань законодавчої політики;
– запровадження процедури публічних консультацій
щодо законопроектів з усіма зацікавленими суб’єктами;
– виконання законодавчої вимоги щодо обов’язкової
антикорупційної експертизи законопроектів.
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Public communication parliament: Global Trends and national
experience
The article analyzes and summarizes the results of foreign and domestic
empirical research on the problem of communication of legislature with civil society.
“Parliamentary communication” is rather broad concept that includes a large
number of functional relationships of legislature with other higher authorities of the
State, the process of decision making and the disclosure of common mandatory for the
whole society decision, electoral communication and interaction with the public in the
period between elections. Currently, it is considered parliamentarians relationship
with their voters whose interests they are meant to represent, compile and execute.
Our aim is to draw attention to the common trends in world parliaments and isolate
the specific challenges faced by Ukrainian parliamentarians, due to the complex
internal and external situation. Therefore, it is used the comparative method and the
method of synthesis.
The main conclusions of the study is that the Ukrainian parliament develop
within global trends, however, has the task to respond to the specific challenges of the
Ukrainian reality, related to the crisis of the political system and the need to resist to
the external aggression.
Keywords: parliament, civil society, NGOs, representation, communication,
public hearings, public reception.
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Макаренко Л. П., кандидат политических наук, доцент, докторант
кафедры политических наук, Киевский национальный университет
им. Тараса Шевченко (Украина, Киев)
Коммуникация парламента с общественностью: мировые
тенденции и отечественный опыт
Анализируются и обобщаются результаты зарубежных и отечественных
эмпирических исследований по проблемам коммуникации законодательного
органа с гражданским обществом. Парламентские коммуникации понятие
весьма широкое, включающее в себя большое количество функциональных
связей законодательного органа с другими высшими органами государства,
процесс принятия и обнародования общеобязательных для всего общества
решений, электоральную коммуникацию и взаимодействие с общественностью
в период между выборами. В данной работе рассматриваются именно
отношения парламентариев со своими избирателями, чьи интересы они
призваны представлять, обобщать и реализовывать. Мы хотим обратить
внимание на общие тенденции в развитии парламентов мира и выделить
специфические вызовы, стоящие перед украинскими парламентариями, в связи
со сложной внутри– и внешнеполитической ситуацией. Поэтому, в работе
используется сравнительный метод и метод обобщения.
Основные выводы исследования заключаются в том, что украинский
парламент, развиваясь в пределах общемировых тенденций, вместе с тем,
имеет
задачу
отвечать
на
специфические
вызовы
украинской
действительности, связанные с кризисом политической системы и
необходимостью противостоять внешней агрессии.
Ключевые слова: парламент, гражданское общество, общественные
организации, представительство интересов, коммуникация, общественные
слушания, общественные приемные.
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ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ
У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK
Досліджено особливості політичної комунікації в мережі Facebook –
цифровому сервісові технології Web 2.0. Показані можливості створення
спільного контенту політиками, журналістами та виборцями. Не дивлячись на
багато невирішених питань (доцільність та межі модерації, платні
коментатори, сторінки неіснуючих людей тощо), соціальна мережа
розвивається в сфері політичної комунікації та набуває все більше
прихильників.
Ключові слова: Facebook, політична комунікація, соціальні мережі, Web
2.0, ЗМІ, вибори.

Із
розвитком
сучасних
інформаційно–
комунікативних технологій Інтернет все більше стає
частиною бізнесу, управління, політики. Особливо
важливим проривом у електронній комунікації, після
появи самої світової мережі, стало використання
технологій Web 2.0 та активне їх проникнення у всі
сфери суспільного життя. Facebook – це найбільша
соціальна мережа у світі, що динамічно розвивається,
починаючи із часу її заснування у 2004 році. Станом на
початок 2015 р. кількість її користувачів становила 1
млрд. 393 млн. [1], а в Україні мережа нараховує понад
3,2 млн. учасників [2].
Питання комунікації в Інтернеті, загалом, та
соціальних мережах, зокрема, вивчали такі вітчизняні та
зарубіжні фахівці як О. Горошко, А. Ліпенцев, М.
Лашкіна, Й. Портер, Й. Зелінскі, Б. Мендельсон, Дж.
Стейерта та інші. Увагу дослідників привертали форми
та методи роботи з інформацією у соціальних мережах,
психологічні особливості сприйняття матеріалу,
способи промоції та політичного і соціального
маркетингу в мережах. Проте, політична комунікація в
Facebook з’явилася порівняно нещодавно, але
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інтенсивно розвивається, тому відкривається велике
поле для дослідження взаємодії політиків, медіа та
виборців у соціальній мережі.
Метою статті є дослідити особливості політичної
комунікації у мережі Facebook – цифровому сервісові
технології Web 2.0.
Політична комунікація – це процес взаємовпливу і
взаємосприйняття, що відбувається між суб’єктами
політичної діяльності, які тісно пов’язані між собою
відносинами влади, боротьби та співпраці. У процесі
політичної
комунікації
зустрічаються
політики,
журналісти, виборці та разом творять смислове поле
громадської думки. В Інтернеті знаходиться одна із
площин такої взаємодії.
В цифровому просторі йде процес налагодження
безпосередньої комунікації політиків із електоратом без
посередництва журналістів. Звичайні громадяни
публікують свої думки і оприлюднюють інформацію,
конкуруючи зі ЗМІ. Також висловлюють ставлення до
інших оприлюднених матеріалів, дещо рекомендують
своїм віртуальним знайомим, формують підбір новин,
які хочуть читати та дивитися.
За час існування Інтернету з’явилося багато сервісів.
Одні з них успішно розвиваються, інші – відійшли у
минуле. Порівняно новим явищем в мережі став Web
2.0, який започаткував, по суті,новий етап
двосторонньої та багатосторонньої комунікації, де
користувачі змогли стати безпосередніми учасниками
наповнення контенту. Вони можуть коментувати
існуючі публікації, створювати і додавати свої власні,
обмінюватися думками на форумах, вести блоги та
мікроблоги, використовувати соціальні мережі.
Перехід на Web 2.0 став можливим завдяки все
ширшому використанню баз даних на сторінках
WorldWideWeb. Це уможливило динамічне оновлення
Інтернет–сторінок та використання реєстрації в мережі
(набуття прав зареєстрованого користувача дозволяє
додавати новий зміст, а не лише знайомитись із вже
створеним контентом). Динамічне оновлення сторінок
дало можливість додавати коментарі, створювати блоги
та мікроблоги. Врешті–решт, кожен користувач такої
системи зміг бачити лише те, до чого хоче мати доступ
в Facebook, наприклад, сторінку “Української правди”, а
не “Дзеркала тижня”, статуси своїх знайомих, а не усіх
користувачів соцмережі.
Соціальні мережі використовують цілий ряд
інструментів, таких як: профіль користувача, галерея
зображень, коментарі, персональні дані, мікроблоги,
форуми, групи, запрошення на заходи тощо. Участь у
соцмережах, апріорі, безкоштовна. Мережа заробляє на
рекламі, а розробники ігор, на тому, що справжні гроші
можна обміняти на віртуальні, щоб купувати різні ігрові
елементи.
Соціальна мережа – це місце, де можна віртуально
проводити час із іншими людьми, розширити коло
знайомих, підтримувати контакти з існуючим колом
друзів, показати своє життя і отримати зворотній
зв’язок. У соцмережі можна розширювати коло
контактів і, таким чином, збільшувати свій “соціальний
капітал”. “Люди, від природи, істоти соціальні. Беремо
участь у житті соціуму. Якби так не було, якби не були
ми соціальні від народження, то програмне
забезпечення соціальних сервісів би не з’явилися:
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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просто б не було сенсу”, – зазначає Йошуа Портер,
проектант
Інтернет–сторінок,
який
займається
соціальними сервісами. “Бути соціальною істотою
означає щось більше, ніж просто створювати групи: це
охоплює будь–яку взаємодію, рішення чи спілкування,
які проходять в цих групах та їх оточенні” [3, с. 18], –
продовжує він далі.
Кожна соціальна мережа має свою специфіку. Вони
відрізняються набором пропонованих сервісів та
інструментів, а, відповідно, і розмаїттям зв’язків, які в
них можна створювати. Як наслідок, відрізняється і
громада, яка у результаті створюється. І, чим більша
соціальна мережа, тим більше її спільнота починає
нагадувати
звичайне
суспільство,
зі
всіма
багатоваріантними схемами використання соціальних
зв’язків.
Мережа
“Однокласники”,
наприклад,
створювалася для віднаходження давніх друзів, з якими
пройшло навчання у дитинстві та юності, а сьогодні
використовується для багатьох різних цілей у бізнесі,
професійному розвитку, пропаганді тощо. Facebook не є
виключенням, а лише підтверджує загальні тенденції,
надаючи своїм користувачам найбільше можливостей
для контактів і доступу до інформації, при цьому
єднаючи сотні мільйонів користувачів у всьому світі. У
тому числі, політиків та тих, хто цікавиться політикою.
Соціальна мережа поєднує у собі багато рис інших
сервісів Web 2.0, таких як блоги, мікроблоги, форуми та
інформаційні сервіси, що дозволяють публікувати
коментарі. “Між блогами та Facebook така ж різниця, як
між книгою і журналом. Як між листом та SMS–кою, –
стверджує Марія Цивіньська, експерт з ведення
політичних блогів. І додає: “Блоги репрезентують
думку, а Facebook, швидше, стан. Блоги мають якусь
більшу чи меншу єдність, а Facebook нагадує пазл” [4].
Facebook дає надзвичайно актуальну інформацію, але,
разом із тим, дуже швидкоплинну. Цим уподібнюється
до мікроблогів, де публікуються швидкі повідомлення,
переважно з мобільних пристроїв, та за допомогою
тексту або зображень показується, що саме у даний час
відбувається перед очима і впливає на відчуття. Те, що
показують політики у Facebook може бути мимолітним,
але, разом із тим, добре обдуманим і не випадаючим із
загальної стратегії самопрезентації в Інтернеті. Як
кажуть, найкращий експромт – той, що завчасно добре
підготовлений.
Важливим є питання контролю автора над змістом
та формою своїх публікацій у Facebook. Подібно до
інших мережевих сервісів, будь–яка публікація може
бути видалена, а будь–яка сторінка заблокована
адміністрацією
соцмережі,
якщо
оприлюднена
інформація суперечить політиці діяльності мережі.
Соціальна мережа Facebook належить її власникам,
символізованим у особі засновника Марка Цукерберга,
а не користувачам. Тому, власний блог на власному
домені – це набагато надійніший спосіб трансляції
інформації. Чим більш відомою, а відповідно, і
контраверсійною стає особа, тим більше це має
значення.
Політики через сторінки у Facebook показують свої
погляди, власне бачення окремих проблем, запрошують
на очні зустрічі або перегляд чи прослуховування теле–
чи радіопрограм, прочитання інтерв’ю або аналітичних
статей тощо. Інколи вдаються до коментування дій чи
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

висловлювань інших політиків, а подекуди, навіть
коментарів у Facebook. Сторінка соціальної мережі
заохочує до подання інформації у менш формальній
формі, ніж у традиційних ЗМІ. Відбувається
змішування подій з особистого життя із політичними
заходами та громадськими справами. Часом це
відбувається мимовільно, а іноді – є реалізацією добре
запланованої стратегії формування іміджу політичного
діяча.
Політик може використовувати на Facebook той же
набір інструментів, що й кожен громадянин. Але, з
огляду на його статус, або прагнення набуття бажаного
статусу, повинен звертати набагато більше уваги на те,
що пише і як пише. Ляпсуси політиків дуже швидко з
Інтернету поширюються через традиційні медіа та
стають надбанням громадської думки.
Останнім часом спостерігається реєстрація сторінок
політичних партій та організацій. При тому, що
сторінки політиків часто ведуть не безпосередньо
зареєстровані особи, а їх прес–секретарі чи помічники і
консультанти, персональні сторінки значно більше
персоналізовані, ніж профілі організацій. А так як
Facebook створювався як мережа міжособистісних
контактів, то й інтерес та рівень довіри до сторінок
конкретних живих людей значно вищий, ніж до
безликих сторінок партійних осередків. Тому партії і
організації в Facebook, переважно, лише інформують
про свою діяльність, і мало використовують можливості
Web 2.0.
Користувачі соціальної мережі, які глибоко вірять у
те, що спілкуючись із політиком у Facebook, вони
мають справу з ним особисто, а не з PR–компанією,
виборчим штабом чи досвідченим політтехнологом,
насправді, часто себе обманюють. Цікавий казус
трапився із Президентом Сполучених Штатів Америки
Бараком Обамою у Шанхаї, коли його студенти
запитали, чи варто використовувати Twitter (який було
заблоковано у Китаї в липні 2009 року), Президент
відповів, що він: “жодного разу не використовував
Twitter, але є прихильником технологій і проти
обмеження доступу до Інтернету” [5]. Учасники зустрічі
були шоковані відповіддю, оскільки Барак Обама
зареєстрований в Twitter з квітня 2007 року під іменем
@BarackObama, і мав на той час 2,7 млн. читачів.
Безперечно, важко припустити, щоб Президент
США із мобільного телефону набирав повідомлення у
соціальній мережі. На таке можна розраховувати, хіба,
спілкуючись із політичним лідером місцевого або
регіонального масштабу. Але, користувачі, все одно,
хочуть вірити, що свою сторінку в соціальних мережах
політик веде особисто, або, принаймні, знайомиться з її
змістом і формулює тематику та стиль дописів. І щоб
підтвердити впевненість користувачів у тому, що
політик сам веде сторінку, серед публікацій більш
офіційного характеру з’являються фото та дописи із
відпочинку, подій родинного життя, спілкування із
друзями тощо.
Створення груп і надсилання запрошень надає
можливість формування неформальних рухів. Завдяки
цим сервісам можна за короткий час зібрати сотні і
навіть тисячі людей на масові заходи, флеш–моби,
вуличні протести тощо. Арабські революції та
Революція Гідності в Україні показали, наскільки
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потужним може бути цей інструмент.Директор
інституту Африки Російської Академії Наук Олексій
Васильєв навіть стверджує, що революції початку ХХІ
століття стали можливими завдяки комунікації через
соціальні мережі. “З допомогою системи соціальних
сервісів Facebook, Twitter, Utube вони [молоді люди]
змогли підняти на повстання, організувати та об’єднати
спочатку десятки, а потім сотні тисяч і мільйони
людей” [6, с. 7].
Журналісти, що пишуть про політику, мають у
своєму розпорядженні ті самі інструменти, що й
звичайні громадяни. Але, вони більш уміло
використовують можливості соціальної мережі, щоб
якомога більшу кількість людей ознайомити із своїми
матеріалами та стимулювати публічне обговорення
публікацій. Проте, самі журналісти дуже рідко, можна
навіть сказати, у виключних випадках, беруть участь в
обговоренні, що виникає під їх матеріалами. Медіа
(газети, радіостанції, телекомпанії, Інтернет–портали)
концентруються у Facebook, перш за все, на промоції
своїх матеріалів, і розміщують там анонси, котрі мають
забезпечити подальший перехід цільової аудиторії на
сторінку ЗМІ.
На Facebook, як і в інших місцях в Інтернеті,
політика часто стає предметом дискусій. Розробники
соціальної мережі передбачили для ведення обговорень
дві функції: коментарі під публікаціями та дискусійні
групи.
Навіть
короткий,
але
актуальний
і
контраверсійний, запис у статусі, може породити
активні дебати під ним. Причому, у цих дискусіях
політики беруть мінімальну участь. В основному – це
обговорення між виборцями, де представлені дуже різні
позиції зі всієї політичної палітри. Подекуди,
обговорення набувають такої гостроти, що звучать
образи та лайка. А ненормативна лексика, взагалі,
регулярно з’являється у дискусіях на Facebook.
Трапляється, що до неї вдаються і самі політики (в
залежності від іміджу, який вони прагнуть створити, та
завдань, які вони виконують) як, наприклад, це робить
Борис Філатов – заступник голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації у своїх статусах на
Facebook [7].
Інтернет–дискусії, у тому числі дискусії у
соціальних мережах, розглядаються політичними
силами, не як обмін думками, і тим паче, не як пошук
істини, а як “інформаційний фронт”. На російському
сайті
INOФОРУМ,
що
не
приховує
своєї
пропагандистської спрямованості, викладена пам’ятка
учаснику дискусії, або як його назвали на сторінці –
“кіберпартизану”. Зокрема, наголошують, що “дехто
вважає, що найголовніше в інформаційній війні – це
ерудиція, знання фактів та логічне мислення. Повна
нісенітниця! Головне в інформаційній війні –
залишитися при своїй думці. І перетягнути на свій бік
якомога більше нейтральних слухачів, а, при
можливості, й самого ворога. Знання і Логіка тут лише
заважають. Залишайся при своїй думці. Не визнавай
його доказів та аргументів!!! У жодному випадку.
Заперечуй факти! Руйнуй Дотепність та Логіку свого
ворога своєю Непробивною Тупістю. І він здригнеться.
Здригнеться і засумнівається. Засумнівається і зробить
крок назад. І в цю пробоїну ти вломишся і повалиш
його”! [8].
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Стиль політичних, як і інших дискусій, на Facebook
визначає ще й форма коротких повідомлень та дуже
маленьке “часове вікно”, впродовж якого існує
дискусія. Тому, джерелом інформації для аргументів
стають швидко доступна Wikipedia або інші сторінки,
що найвище індексуються пошуковими системами,
найчастіше Google. На загал, політичні дискусії на
сторінках Facebook використовують стереотипні,
повторювані багато разів аргументи, що створюють
певне інформаційне поле і досягають своєї мети за
рахунок багаторазових повторень різними учасниками.
Учасники дискусій часто ображають один одного,
звинувачують у заангажованості, “промитості мізків”,
вадах психічного здоров’я, а також у тому, що опонент
є проплаченим ворогами, тролем.
Хто такий троль в Інтернеті – визначити важко. У
мережі є багато користувачів, що зареєструвалися під
власними або вигаданими іменами (хоча останнє
заборонено користувацькою угодою Facebook) і
працюють як платні коментатори. Йошуа Портер,
наприклад, надає дуже розмите визначення поняття
троль: “Люди, які залишають невідповідні коментарі,
щоб звернути на себе увагу” [3, c. 110]. Інтерпретувати
слово “невідповідний” можна дуже по різному. Але, у
той же час, як правильно відповісти, чи кожен платний
коментатор є тролем, а тим паче, якщо його коментар
вважати “відповідним”? А якщо він тролить не за гроші,
а за переконаннями, то чи перестає він бути тролем?
На своїй сторінці у Facebook або у створеній групі
політик може модерувати зміст – видаляти певні
коментарі чи навіть видаляти коментатора із друзів.
Видалений користувач не буде бачити зміст дописів
власника сторінки, а його коментарі не будуть видимі
для інших друзів політика. Такий інструментарій
частково захищає від застосування лайки, особистих
образ та різного виду тролінгу. Але, де знаходиться та
межа, коли модерація переходить у цензуру і руйнує
саму ідею демократії та вільного обміну думками у
Facebook, відповісти надзвичайно важко. Крайні
противники демократії західного зразка, як, наприклад,
уже колишній прес–аташе донецького футбольного
клубу “Шахтар” Руслан Мармазов, взагалі вважають
“соціальні мережі витвором диявола і страшно
шкідливою штукою” [9].
Отже, можемо констатувати, що Facebook, як сервіс
Web 2.0, де користувачі можуть спільно творити
контент, є ефективним інструментом політичної
комунікації між політиками, журналістами і виборцями.
Не дивлячись на багато невирішених питань
(доцільність та межі модерації, платні коментатори,
сторінки неіснуючих людей тощо), соціальна мережа
розвивається і у сфері політичної комунікації та набуває
все більшої кількості прихильників. Якщо ще на
попередніх
виборах
до
Верховної
Ради
Українивизначення “Facebook–кампанія” стосувалося
маргінальних партій і кандидатів, що не мають
достатнього фінансового та людського ресурсу для
проведення повномасштабної агітаційної роботи із
застосуванням медійних та людських ресурсів, то на
наступних – використання соціальних мереж, швидше
за все, стане трендом успішних політичних сил і
кандидатів. Політична комунікація у соціальних
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мережах, безперечно не замінить усі інші форми
комунікації, але істотно їх доповнить.
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ПОЛІТИКА ГІБРИДНОГО ПАРТНЕРСТВА
(ВИКЛИКИ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ)
Здійснено спробу проаналізувати розвиток становлення та поширення
гібридних воєнних кампаній, котрі трансформують систему міжнародних
відносин. Описуються причини та наслідки партнерства, що виступає
протидією загрозам поширення гібридних конфліктів і криз. Запропоновано
авторське сприйняття гібридних конфліктів, як системи самозахисту та
поширення впливу в геополітичному просторі.
Ключові слова: стратегії партнерства, інтеграція, трансформації, криза,
конфлікт.

Сучасний геополітичний простір за основними
властивостями та архітектурою логічного буття не
пристосований до викликів і загроз майбутнього. У
розумінні розвитку та політичної дійсності майбутнє
системи міжнародних відносин, тобто те, що очікується
за прогнозами політичних аналітиків– міжнародників,
громадських діячів та науковців є неминучим процесом
кризової трансформації та переходом до нової
парадигми розвитку. Відповідно активувати процес
форматування системи міжнародних відносин у нові,
більш досконалі підсистеми, видається можливим за
впровадження
глобального
партнерства.
Проте
партнерство зіштовхнулося з новітнім викликом,
кризою і одночасно конфліктом, що концептуально
відрізняється від конфліктів в історичному та
хронополітичному просторі. Загрозою зростанню та
розвитку глобальних процесів на сучасному етапі
існування людства становлять “гібридні війни”, що
носять змішану систему активної протидії поширенню
глобалізації та подальшому розвитку процесу
демократизації.
Відповідно, гібридна війна –це тип тиску та спосіб
відстоювання власних інтересів у процесі глобалізації,
що застосовується із різним ступенем жорсткості.
Протистояння, що отримало таку багатозначну назву, як
гібридна
війна,
досі
багатьма
дослідниками
сприймається по–різному, хоча по своїй суті та за
основними показниками впроваджується агресором, як
спосіб захоплення нових територій чи реалізації
силового тиску. Відповідно нам видається цікавим
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дослідити не тільки суть ведення гібридних
протистоянь у сучасному світі, але й висвітлити вплив
цього явища на побудову партнерства в системі
міжнародних відносин. Відтак партнерство може стати
як чинником так і елементом системи спротиву та
протидії гібридній агресії. Корисність та ефективність
партнерства в політичному вимірі загалом залежить за
своєю суттю від кон’юнктури попиту на політичну
ідеологему розвитку глобального середовища. Доволі
проблематичні виміри ідеологічного буття спрямовують
та наштовхують нас на розуміння, що гібридна війна
має місце, як кризове явище за наявності відповідної
ідеології. Проте, досліджуючи партнерство, як рушій
інтеграції та конструктивних трансформацій у
глобальному середовищі, потрібно визнати також
імовірність деструктивного загострення політичного
розвитку, через поліморфність явища партнерства в
системі міжнародних відносин.
Проводячи аналіз гібридних протистоянь та
конфліктів у глобальній системі, варто звертати увагу
на дослідження громадських та політичних діячів,
активістів і аналітиків, що досліджують кризогенний
соціопростір. Зокрема привертають увагу думки різних
військових аналітиків сучасності, до прикладу
генералаФранка Ван Каппена, чиї висновки зібрані у
дослідженні “Hybridvs. compoundwar” [1]. Також варто
звернути увагу на низку міжнародних документів,
зокрема Делійську декларацію (1986 року) чи Празьку
Хартію.
Варто
згадати
публікації
інституту
стратегічних досліджень “Нова Україна” зібрані у
бюлетені №3 від 2014 року [2]. Можна зауважити, що
після конфлікту між Грузією та Російською
Федерацією, а також наростанням гібридної війни на
сході України, ця тематика набуватиме дедалі більшого
значення.
Становлення і утвердження незалежності стало
доволі складним процесом у системі міжнародних
відносин для України. Маючи залежний економічний
простір від східного сусіда та зазнаючи економічного
тиску на шляху інтеграційного руху до ЄС, наша
держава спромоглася гідно відстоювати власну
трансформаційну складову. Проте Київ зазнав невдачі
та, не оцінивши сучасну конфліктогенну ситуацію у
системі міжнародних відносин, мимоволі активізував
спротив чи так звану “гібридну війну”.
Відповідно проаналізувавши “гібридні війни” на
основі конфлікту Придністровської Молдавської
Республіки 1992 року та Грузинського протистояння
2008 року, можливо у майбутньому виробити
ефективну
систему
протидії,
змонтовану
на
підсиленому контролі прикордонної смуги та реалізації
вмілої зовнішньої політики.
Для розгляду складної і багатовимірної проблеми
сучасних конфліктів, варто застосовувати в основному
історичний підхід та компаративний аналіз політичних
та економічних процесів. Адже економіка з її
підйомами та падіннями, коливаннями чи спекуляціями
на фінансових ринках, стимулює розвиток криз,
конфліктів. Відповідно таке явище як “гібридна війна”,
що по своїй структурі можна розглядати як форму
тіньового спротиву, захистом власних інтересів та
методом “брудного тиску”, що розвивається зокрема в
політичній площині.
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Взаємозалежність
політики,
“гідридних
протистоянь” та економіки очевидна в контексті
поширення впливу великих країн, котрі намагаються
домінувати над малими державами, перетворюючи їх у
свої сателіти. Проте варто додати, що вихід з такого
доволі скрутного становища варто шукати не тільки в
системі колективної безпеки та міжнародних договорах,
але й у формуванні нового міжнародного взаємозв’язку
між країнами, котрий варто охарактеризувати як
впровадження політики міждержавного партнерства.
Для того, щоб розглядати партнерство, як основу
новітньої форми безпеки у системі міжнародних
відносин варто проаналізувати “гібридні конфлікти” чи
“гібридні війни”, що безперечно спалахували у просторі
пострадянських країн. Зокрема колишній міністр
оборони США Р. Гейтс зазначив: “…досить
неоковирна, але убивчо дієва наступальна операція
російських військ у Грузії із застосуванням звичайних
озброєнь була посилена технологічно складною
кібератакою
та
добре
скоординованою
пропагандистською
кампанією”
[3].
Можливим
видається виділити основу, алгоритм роботи та
розвитку “гідридних воєн”, можемо підкреслити, що
вони відбуваються за таким логічним сценарієм:
– по–перше, відповідно агресором, що активує
“гібридні протистояння” зазвичай виступає країна чи
група країн, котрі об’єднані певною ідеологією чи
ідеологемами. Ідеологія, як засіб виховання мас,
маніпуляцій, спонукають до проведення таких воєнних
місій та готують ідеологічну базу, як в середині
держави, на території, де буде розвиватися “гібридна
війна”, так і на міжнародній арені. Тобто для
проведення, реалізації конфлікту відкритого чи
закритого у формі “гібридної війни” потрібні зовнішні
чи внутрішні стимули та відповідна ідея, ідеологема чи
ідеологія, що виконує роль регулятора та стабілізатора,
котрий не дає “гібридній війні” перерости у
повномасштабне зіткнення. Адже у сучасному світі
відкрите зіткнення може мати катастрофічні наслідки,
не тільки для учасників конфлікту, але й для всього
світу;
– по–друге, в момент імплементації вищезазначених
ідеологічних принципів та моделей поведінки на
зацікавленій території, в межах котрої потрібно
проводити “гібридне протистояння” також проводять
активну політичну переорієнтація та застосовуються
форми відкритої та прихованої пропаганди. Форма
психологічної переорієнтації окремих етнонаціональних
соціумів проводиться з врахуванням місцевих потреб та
культурних особливостей, релігійних уподобань. Після
проведення таких форм обробки місцевого населення
агресор приступає до третього етапу, котрий враховує
збройний спротив;
– по–третє, збройний спротив проводиться із
застосуванням місцевого населення, котре опрацьоване
та
політично
переорієнтоване
за
допомогою
ідеологічних та пропагандистських методів. За
допомогою малих військових і терористичних груп
проводиться захоплення основних адміністративних
будівель та фінансових установ, що блокує
життєдіяльність регіону. Такі заходи допомагають
захопити владу терористам, котрі підконтрольні
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основному агресору, який стимулював “гібридну
війну”.
Роблячи остаточні висновки стосовно тактики
ведення “гібридних воєн”,варто зауважити, що за
подібними алгоритмами було захоплено та створено
Придністровську Молдавську Республіку (1989–1992
років), проте російсько–грузинська війна 2008 року
переросла у відкритий воєнний конфлікт.
Однакосновними підходами при запобіганні та
нівелюванні “гібридних конфліктів” виступають
політичні технології. Адже завдяки політичному
регулюванні внутрішньодержавних процесів і роботі з
міжнародними
партнерами
можна
запобігти
поширенню конфліктогенів, кризогенів, “гібридних
воєн”. Роль партнерства в подоланні конфліктів і криз
доволі значна, проте потребує використання вдалих
підходів ґрунтованих на економічній та політичній
доцільності з урахування специфіки антикризового
протистояння.
Можемо спостерігати значні успіхи у боротьбі з
корупцією і налагодженням прав та свобод людини у
Грузії після 2008 року. Констатуємо той факт, що
грузинська модель протидії Абхазькій і Осетинській
загрозам продиктованим ззовні виявилася доволі
успішною, позаяк було враховано економічну складову
розвитку. Відповідно вплив економіки на політику, на
побудову партнерських відносин із залученням
інвестицій із закордону відіграли стимулюючий ефект.
Зміцнення політичних позицій Грузії після провальної
війни 2008 року відбувся завдяки підтримці Заходу.
Одночасно західні країни продемонстрували всьому
Кавказькому
регіону
не
тільки
важливість
налагодження конструктивного партнерства, але й
закріпили розвиток демократичних основ сучасного
світу в цьому регіоні.
Доволі цікавим та неординарним залишається
трансформаційний шлях невизнаної Придністровської
Молдавської Республіки, котра виникла як проект
Кремля на противагу поширення блоку НАТО.
Звичайно, що політична складова розвитку ПМР
взаємопов’язана з ідеологічними та імперськими
амбіціями Москви. У прагненні реставрації Радянського
Союзу під новим брендом Російської Федерації
проводиться поширення локальних конфліктів. Нова
форма поширення конфліктів, тобто “гібридна війна”
доволі складне явище, що потребує подальшого аналізу.
Проте Румунія концентрує увагу на інтеграції Молдови
та конфлікт з ПМР намагається тимчасово заморозити
[4].
На противагу гібридній війні варто використовувати
політику партнерства заснованого на тактиці ведення
гібридної війни. Впровадження партнерства з
застосуванням ідеології країн партнерів на противагу
гібридної війни варто класифікувати як гібридне
партнерство. Партнерство, котре по своїй структурі
можна вважати політичним донорством, тобто повним
запозиченням економічного, політичного, соціального
досвіду та його імплементація у країну, що зазнає
деструктивних впливів гібридної війни можна
класифікувати як гібридне партнерство. В цьому
контексті гібридне партнерство виступає своєрідним
зміцнюючим механізмом на шляху подолання
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відкритих і прихованих загроз гібридних воєн,
тероризму і інших форм тиску, зокрема економічного.
Боротьба сучасних держав за ідею створення
глобального світу стала доктриною світового розвитку,
а права людини набули нового значення в
демократичному
суспільстві.
Проте
спротив
трансформації старого континентального світу на
противагу атлантичним державам набуває нового
значення в політичній, економічній площинах.
Доводиться згадувати не тільки про права людини чи
навіть обов’язки людей, потрібно формувати нову
культуру спілкування в системі міжнародних відносин,
побудовану на засадах політичного партнерства.
Партнерство у політичній площині спроможне
запобігати низці проблем, котрі впливають на розвиток
та трансформацію держав, народів і етносів. Завдяки
побудові вмілого партнерства в його конструктивній
формі проведено вмілу трансформацію Грузії після
“гібридної війни” 2008 року. Нажаль, партнерство має
також
деструктивні
форми,
варто
згадати
Придністровську Молдавську Республіку, ніким
невизнане квазі державне утворення маніпульоване
партнерством
Москви,
котре
призводить
до
дестабілізації центральноєвропейського регіону.
Деструктивні форми політичного партнерствадоволі
небезпечні у системі міжнародних відносин на шляху
побудови
глобального
світового
партнерства.
Деструктивні прояви глобального партнерства зазвичай
доволі легко відстежити, позаяк негативні прояви та
ексцеси в економіці, політиці та воєнному житті світу
доволі помітні. Проте деструкція містить у собі
конструктивні прояви, стимулює суспільство до пошуку
і вирішення глобальних проблем, що за своєю суттю
позитивно впливає на міждержавні та глобальні
відносини.
Відповідно
партнерство,
побудоване
на
конструктивних ідеологемах за принципами рівності та
демократичними
цінностями,
має
допомогти
трансформувати
глобальне
середовище.
Зміни
та
формування
глобального
середовища
наднаціонального
партнерського
суспільства
відбувалося в історичному просторі за допомогою
імперських імперативів. Сучасний світ в процесі
глобалізації відкидає поняття імперії в минуле,
виникають транснаціональні утворення змонтовані на
економічному домінуванні, котре спроможне доволі
ефективно врегульовувати суспільні деструкції.
Дослідження партнерства в системі міжнародних
відносин та глобалізації доволі багатогранний процес,
бо потребує використання і застосування різноманітних
підходів.
Поєднання
економічних
показників,
політичних аспектів при аналізі систем партнерства із
врахуванням сучасних загроз, зокрема “гібридної
війни”,
може
по–новому
висвітлити
поняття
колективної безпеки у сучасному світі. Напрацювання
новітніх підходів ідентифікації загроз у процесі
поширення глобалізації відіграє провідного значення,
тому що допомагає повернути трансформаційні зміни в
конструктивне русло. Як зазначає дослідник Г.П.
Ситник: система національної безпеки – це складна,
багаторівнева, соціальна, відкрита система, здатна до
самовдосконалення [5, с. 199].
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Відповідно вивчення та аналіз “гібридних воєн”, як
основоположного елемента спротиву у процесі
глобалізації, потребує всебічного аналізу і оцінки.
Варто зауважити, що сучасні конфлікти по–новому з
врахуванням
новітніх
деструктивних
викликів
впливатимуть на систему міжнародної безпеки і
трансформуватимуть підходи до побудови партнерства
у міжнародному середовищі. Вивчення тематики
партнерства у його “гібридних” проявах, як реакцію на
“гібридні війни”, варто продовжувати із застосуванням
концептуально нових підходів, використовуючи
теоретичні напрацювання в математиці, психології та
закінчуючи загальнофілософськими принципами задля
збереження миру.
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Policy of hybrid partnership (challenges of modern threats)
The current geopolitical space according to the basic properties and
architecture of logical existence is not adapted to the challenges and threats of the
future. The future of the system of international relations, i. e. the one expected in
accordance with the forecasts of the political international analysts, public figures,
and scientists is an inevitable process of crisis transformation and transition to a new
paradigm of development in terms of understanding development and political reality.
Keywords: partnership strategies, integration, transformations, crises, conflict.
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Политика гибридного партнерства (вызовы современных угроз)
Предпринята попытка проанализировать развитие становления и
распространения гибридных военных кампаний, которые трансформируют
систему международных отношений. Описываются причины и последствия
партнерства,
которое
выступает
противодействием
угрозам
распространения гибридных конфликтов и кризисов. Предложено авторское
восприятие гибридных конфликтов, как системы самозащиты и
распространения влияния в геополитическом пространстве.
Ключевые слова: стратегии партнерства, интеграция, трансформации,
кризис, конфликт.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМІДЖУ
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
Проаналізовано концептуальний зміст феномену іміджу політичного
лідера, специфіку його конструювання у епоху переходу до інформаційного
суспільства та запропоновано методику визначення ефективності іміджу
політичного лідера. Метою статті є визначення характеристик, які не
потребують широкомасштабного опитування для визначення рівня довіри,
симпатій, прихильності до лідера з метою з’ясування значення основних
іміджевих показників. За допомогою комплексного методологічного
інструментарію розроблено формулу розрахунку ефективності іміджу
політичного лідера, на основі показників, що визначаються в залежності від
діючої політичної системи та вподобань народу. Визначається, що показники
іміджу політичного лідера можна виявити через вкорінені стереотипи та
пріоритети суспільства, а також вимірювані актуалізовані суспільним
запитом змінні. Доведено, що сучасна практична політологія потребує
інструментарію,
здатного
забезпечити
евристичність
прикладних
політологічних досліджень у тому числі і у політико–іміджевій сфері.
Ключові слова: політичний імідж, індекс ефективності іміджу,
політичний лідер, інформаційне суспільство.

Ми живемо в епоху розвитку інформаційного
суспільства, коли інформація та канали впливу ЗМІ
здійснюють потужний вплив на свідомість суспільства,
нав’язуючи, тим самим, пріоритети, цінності, потреби
та спосіб життя цільовій аудиторії. Технології
інформаційного суспільства, іменовані як “нові
інформаційні та комунікаційні технології”, стрімко
почали розвиватися у 90–ті роки ХХ століття. Вони
характеризуються поширенням електронного обміну
інформацією, переходом до цифрових технологій,
вибуховим
зростанням
розвитку
Інтернету
і
лібералізацією телекомунікації.
З
розвитком
інформаційних
технологій,
розвиваються ЗМІ, а з ними і нові методики
конструювання іміджу політичних об’єктів. Сучасному
політичному лідерові просто необхідно мати
затребуваний імідж, щоб реалізувати себе в сфері
політики, бути популярним та авторитетним, мати
підтримку електорату та прихильників. Як свідчить
вітчизняна практика, основною аксіомою побудови
іміджу політичного лідера є те, що населення не має
безпосереднього виходу на політика, воно реагує на
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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його образ, імідж, телевізійну картинку. Вибір
електорату не має відношення до реальності. Вибір
належить саме до образу, а не до людини, оскільки у
97% виборців не було і не буде контактів з політичним
лідером. Зараховується не те, що існує насправді, а те,
що більшість суспільства бачить на екрані. Будучи
основним діючим персонажем на політичному полі,
політичний лідер постає перед електоратом не сам по
собі, а в тому образі, за допомогою якого він має
досягти поставлених перед собою цілей, зайняти ведучі
позиції та заручитися підтримкою прибічників. Тому не
обов’язково змінювати характер або риси політичного
лідера, потрібно змінювати одержуване від нього
враження, шляхом побудування відповідного іміджу.
Актуальність питання визначається тим, що
існують характеристики, при зміні яких може змінитися
і імідж політичного діяча, який вже був помічений на
політичній арені, і рівень довіри, і рівень прибічності до
нього. При цьому наявність цих характеристик, як
показують дослідження, повинні бути присутніми при
побудові іміджу при просуванні політика на політичне
поле. Це такі: сімейний стан, досвід роботи в політичній
сфері, наявність освіти, рівень активності, сповідування
ідеологій та/чи програми, законна діяльність, відомість
на даний час. Щоб визначити ці характеристики не
потрібно проводити соціологічне опитування, досить
лише знайти достовірні джерела, в яких наявна
інформація про них.
Зазначеній проблематиці присвячена достатня
кількість науково–практичної літератури: роботи М. В.
Школяр, В. М. Бебик, В. Г. Горчакової, А. Акайомової,
М. В. Науменко, І. А. Єремеєвої, М. В. Кучковської та
Ю. О. Халілова–Чуваєва розкривають поняття та
сутність політичного іміджу; структурні елементи
іміджу запропоновані у роботах Н. Булки та М. В.
Школяр; характеристики, запропоновані нами для
розрахунку охарактеризовані в працях А. В.
Скіперських (фактор дружини у іміджі політичного
діяча), А. А. Деркач, В. І. Жукова, Л. Г. Лаптева (досвід
роботи політичного діяча, а також його законна
діяльність), В. Г. Герасимчук (вплив освіти на імідж
політика), А. Логащук (політичний лідер як
громадський діяч), Л. П. Макаренко (ідеологія як
важлива складова політичного іміджу), С. В. Голев
(фактор відомості політичного діяча). Водночас
проблематика розробки прикладного інструментарію,
який дозволяє всебічно оцінити значення та питому
вагу складових політичного іміджу персоніфікованого
політичного об’єкту залишається невирішеною.
Мета статті полягає у з’ясуванні специфіки
визначення ефективності іміджу політичного лідера та
розробці пілотного інструментарію розрахунку вказаної
ефективності.
Очевидно, що імідж – це набір якісних ознак, що
асоціюються з тією чи іншою особистістю. Поняття
“імідж” походить від латинського imag, спорідненого з
латинським же imitari, що означає “імітувати”.
Англійське слово image означає зображення, ікону,
образ мислення, символ, зразок. Імідж – це імітація,
зовнішня форма якогось об’єкта, особи [1, с. 69]. Імідж
(від франц.: image – образ, зображення, малюнок) – це
образ особистості або соціального інституту, який існує
у масовій свідомості. Він може бути більш чи менш
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

адекватним реальному об’єкту, але й сам певною мірою
є реальністю у суспільній свідомості [2, с. 519]. Імідж
не обов’язково повинен бути позитивним, щоб стійко
вкоренитись у підсвідомості суспільства. Може
скластись, навіть так, що негативний імідж буде
запорукою популярності та допоможе знаходитись у
центрі уваги особистості, суспільства чи певного
соціального інституту. Тобто, імідж – це те, що
залишається у свідомості (та потрапляє у підсвідомість
реципієнта) під час (та після) зустрічі з імідженосієм.
Це не тільки те, що бачить реципієнт під час зустрічі з
респондентом, але й те, що відчуває, думає та уявляє з
приводу нього [3, с. 360].
Що стосується іміджу політичного лідера, то на
думку А. Акайомової, політичний імідж – це особливий
вид іміджу. Він включає в себе політичні і психологічні
характеристики, притаманні іміджу взагалі, а також
ознаки, притаманні лише його конкретному різновиду.
Фахівці часто визначають політичний імідж як
цілеспрямовано сформований і пропагований образ
кандидата, партії, громадського чи політичного руху,
забуваючи, що імідж у політичній сфері існує як
феномен масової свідомості, незалежно від реалізації
передвиборчих технологій, а іноді й всупереч їм [4, с.
30]. М. В. Науменко, в свою чергу, дає таке визначення
політичного іміджу:це “одяг”, який надягає на себе
людина, він повинен підходити їй за розміром,
кольором та фасоном, а також презентувати до певної
міри її внутрішній світ [5, с. 62]. Формуючи стійкий
образ для політичного лідера необхідно враховувати
його особисті характеристики, світосприйняття,
цінності, традиції, звички, темперамент, сферу інтересів
та багато іншого, що є природнім та притаманним для
носія іміджу. Можна додавати яскравості у вже
існуючий імідж політичного лідера, доповнюючи його
новими компонентами, але аж ніяк радикально не
змінюючи їх. Необхідно пам’ятати, що стійкий імідж
добре вкорінюється у свідомість суспільства, тому
необхідно дуже уважно віднестися до його формування.
Саме від цього буде залежати успішність та
популярність політичного лідера.
Імідж політичного лідера – це набір певних якостей,
характеристик, які люди ототожнюють з конкретною
особистістю. Суспільство, шляхом вкорінених у ньому
стереотипів, уявлень та традицій, формує сприятливий,
“ідеальний”, у своїй свідомості образ іміджу
політичного лідера. Для створення стійкого політичного
іміджу, іміджмейкерам необхідно знати його структуру
та мати навички роботи з нею.
Тобто, здебільшого суспільство отримує “фантомне
навантаження”, яке в більшій мірі відповідає їхнім
очікуванням та вподобанням, при цьому маючи дуже
мало інформації про справжнє обличчя політичного
лідера.
Таким чином, імідж політичного лідера – це
зімітований, штучно сформований образ, який
створений з метою здійснювати вплив на суспільство.
Імідж політичного лідера формується на основі як
мінімум двох основних факторів: очікувань виборців та
індивідуальних
особливостей
самого
політика.
Водночас слід враховувати той факт, що у сучасному
політичному житті, коли широко використовуються
ефективні методи політичної реклами у ЗМІ та
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здійснюється потужний і всеохоплюючий тиск на
громадську думку, імідж “лідера–для–публіки” може
значно відрізнятися від “лідера–реальної особистості”
[6]. Ступінь ефективності іміджу певного політичного
лідера можна визначити за допомогою різних методик,
зокрема методу експертних оцінок, соціологічного
опитування, тощо. Соціологічне опитування дозволяє
визначити індекс довіри до політичного лідера,
показники харизматичності або впливовості лідера,
здійснити порівняння лідерів та ін. За таких обставин
важливим є стратегія і тактика такого опитування,
професіоналізм експертів та інтерв’юєрів, виваженість
підходу до формування вибірки та формулювання
запитань. Безумовно, конструювання політичного
іміджу нового для цільової аудиторії політичного
об’єкта – це комплексний та багатоаспектний процес,
що вимагає значної підготовчої роботи. Спираючись на
соціологічні дослідження можливо виявити і ідеальний
імідж політичного лідера, його морально–психологічні
якості, відношення до нього суспільства та багато
іншого.
У нашому випадку, ми пропонуємо набір
характеристики, які не потребують оцінки зі сторони
експертів чи соціологічного опитування, вони вже
існують і є беззаперечним фактом, їх можна оцінити
самостійно. Оскільки імідж політичного лідера може
виступати як маркетинговий продукт, за основу ми
взяли дані факторів і показників маркетингового
середовища, але внести свої корективи (табл. 1):
Таблиця 1
Характеристики ефективності іміджу політичного лідера
Фактори
макросередовища
Економіка

Демографія

Політико–
законодавчий

Соціально–
культурний
Науково–технічний
прогрес

Природне середовище

Показники
Фаза економічного циклу країни
Рівень інфляції
Рівень безробіття
Валовий національний продукт та його динаміка
Наявність та рівень товарного дефіциту
Рівень доходів та купівельної спроможності
населення
Чисельність населення
Територіальне розміщення населення
Рівень урбанізації
Міграція населення
Віковий склад населення
Рівень народжуваності та смертності Статевий склад
населення
Сімейний стан населення
Політична структура
Рівень політичної та законодавчої стабільності
Антимонопольне регулювання
Податкове законодавство

Соціальні класи
Соціальні групи
Культура
Субкультура
Рівень інфляційної активності
Введення нових технологій
Напрями концентрації технологічних зусиль
Підвищення продуктивності праці
Нова продукція
Екологія
Наявність та доступність сировини та природних
копалин
Вартість енергоносіїв

У демографічному факторі ми виокремили сімейний
стан; у науково–технічному факторі виокремили рівень
освіти політика; у соціально–культурному – рівень
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активності, відомість на даний час; у факторі
природного середовища – досвід роботи саме у
політичній сфері; у політико–законодавчому факторі –
наявність або відсутність ідеології та програми, законна
діяльність. Ми не розглянули економічний фактор, під
яким могла б бути розкрита характеристика доходів і
вкладів політичного діяча, оскільки у більшості
випадків, це не завжди достовірна інформація. Ці
характеристики легко дослідити на достовірній та
задокументованій інформації журналістами при
розслідуванні, чи спілкування з лідером. Вони загальні,
за їх допомогою можна визначити сприйняття
політичного лідера, проте в деяких країнах, де гостро
стоїть питання релігії, чи расової приналежності, варто
пам’ятати про характеристики релігійності та расової
приналежності політичного лідера та ін.
Характеристики
базуються
на
суспільних
стереотипах та уявленнях “як потрібно”. Тому,
політичний імідж може бути ефективним у випадку,
якщо він не суперечить: існуючим у суспільстві
політичним міфам, стереотипам, системі цінностей та
безпосереднім інтересам і потребам людей [7]. Таким
чином, можна описати дані характеристики:
1) Сімейний стан. Народна мудрість наголошує, що
в успіху чоловіка чимала заслуга його дружини.
Нерідко у виборчу кампанію чоловіків–політичних
лідерів – включаються дружини, що допомагають своїм
чоловікам в політичній легітимації. Фактор “дружини”,
як технологія, вибирається претендентом на політичне
визнання на якому–небудь посту не тільки в період
підготовки до виборів, але і в моменти спаду
легітимаційних бажань. Підтримка, артикулює свою
енергію на гендерному факторі (у нашому випадку, на
дружинах легітимізується в суб’єкти влади гравців), як
правило, переходить суб’єкту легітимації. Наприклад, у
період передвиборної президентської гонки в США
2004 р. змагалися не тільки кандидати на легітимацію
на президентській посаді – республіканець Джордж
Буш і демократ Джон Керрі, але і їхні дружини – Лора
Буш і Тереза Керрі. Для пересічних американців, які не
визначилися з вибором “свого” президента, величезне
значення набували неполітичні фактори, супутні
легітимації основних претендентів на президентський
пост. Одним з таких факторів виявився чинник
“президентської дружини”. Можна стверджувати, що
імідж аполітичної домогосподарки і скромної
вчительки, який розігрувався Лорою Буш був
зрозуміліше і, стало бути, ідентичніше американцям, які
не визначилися з вибором “свого” президента, ніж
імідж Терези Керрі – надто політизованою, яка має
значний вплив на свого чоловіка [8].
2) Досвід роботи в політиці. Політик повинен бути
майстром своєї справи. Виявилося, що група керівників
з невеликим стажем керівної роботи (менше 5 років)
характеризується збігом ціннісної та нормативної
структур. При цьому для більшої частини керівників
характерно внутрішнє прийняття організаційних норм
як власних цінностей (все, що можна – добре, все, що
можна – погано). Зі збільшенням стажу від 5 до 10 років
картина змінюється. Нормативність йде на друге місце.
Більшу частину в цій віковій групі становлять
керівники, які визнають розбіжність між ціннісним і
нормативним аспектами внутрішньо організаційної
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поведінки, однак при прийнятті рішень схильні
керуватися власними цінностями. Частка нормативних
керівників у цій віковій групі також досить велика. В
найменшій мірі нормативність в оцінках характеризує
групу керівників зі стажем роботи від 10 до 15 років.
Нормативність тут відходить на третє місце. При цьому
істотно зростає число керівників, які, хоча і
залишаються на нормативних позиціях, усвідомлюють
їх обмеженість. В цілому ж, як і в попередній групі,
найбільше число керівників орієнтовані на ціннісний
компонент в оцінці. Нарешті, зі збільшенням стажу
роботи (більше 15 років ) знову на перше місце,
причому з великим відривом, виходить нормативність.
Виявляється, що старша вікова група керівників по
демонстрованим результатами нагадує групу молодих
керівників. Разом з тим очевидно, що це – повторення
на новому рівні [9]. Чим більший досвід роботи в
політичній сфері, тим краще лідер розуміє
функціонування всіх механізмів у державі, проте, довге
перебування в політиці лідера може відобразитися на
реальності держави, адже реальність невпинно
змінюється, а політичний лідер (який занадто довго
знаходиться на посту) не має уявлення про новітні
інструменти керування державою та її інститутами.
3) Освіта. Політик повинен бути освіченим,
розумним. Лідерство пов’язано з проблемою сталого
розвитку. Головна ідея сталого розвитку полягає в тому,
що економічне зростання і підвищення добробуту
населення не повинні досягатися за рахунок майбутніх
поколінь і суспільства [10, с. 230]. Тому, політичний
лідер повинен знати та вміти вирішити зовнішні та
внутрішньодержавні питання з найменшими втратами
для суспільства.
4) Рівень активності. У політика повинна бути
активна життєва позиція, за допомогою якої він зможе
реалізовувати свої ідеї. Політична і громадська
діяльність (в т.ч. активність) – поняття суміжні. Спільне
у двох понять те, що діяльність – і політична, і
громадська – покликана вирішувати проблеми,
впливати на зміни в суспільстві, середовищі, економіці,
коротше кажучи, – в усіх сферах життя громади того ж
міста чи держави. Єдине, чим їх можна чітко
розрізнити, – спрямованість на досягнення влади як
інструменту змін. Політичний лідер – це громадський
діяч, який береться за керівництво процесами,
формування порядків, законів, норм, їх зміну, створення
політичних програм, виконання взятих на себе
зобов’язань перед громадою. Тому, щоб впливати на
суспільне життя необов’язково ставати владною
особою. Якщо громадськість (активісти, діячі)
найчастіше є суб’єктом змін, то політики дуже часто
стають об’єктами змін [11]. Займаючи активну позицію
у суспільстві політик набуває додаткової відомості і
прихильності з боку електорату.
5) Ідеологія. Жодна влада не обходиться без
ідеології, яка надає їй доцільного характеру, орієнтуючи
громадян на певну систему цінностей, норм поведінки,
відповідний спосіб життя. Політичні функції ідеології
полягають
у
створенні
позитивного
образу
впроваджуваної політичної лінії, її відповідності
інтересам певної соціальної групи, держави, в
стимулюванні цілеспрямованих дій, вчинків громадян
та їх об’єднань. Ідеологія прагне інтегрувати
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суспільство на базі інтересів певної соціальної чи
національної групи, або на базі сформованих цілей,
котрі не опираються на якісь соціально–економічні
прошарки населення [12]. Якщо політичний лідер має
ідеологію, це означає, що в нього є ідеї, щодо
майбутнього розвитку країни.
6) Діяльність в рамках закону. Політик повинен
дотримуватись існуючого законодавства. У світогляді
людей регулююча функція ідеалу відносно поведінки
розкривається у формі кодексу політичних правил,
законів, прикладів. Політичний ідеал надихає, малює
ідеальну конструкцію, втілюється в цінностях, задає
модель політичної поведінки, фіксує цінність
суспільного та індивідуального буття [9]. Політичний
лідер повинен діяти в рамках закону, таким чином
даючи приклад суспільству та зберігаючи гарну
репутацію.
7) Відомість. Політичні лідери комунікабельні,
прагнуть до різноманітних контактів (особливо в
процесі передвиборчої боротьби). Вони створюють собі
певний імідж, відомий широким масам [13]. Щоб вдало
співпрацювати із лідерами зарубіжних країн,
політичний лідер повинен бути відомим не тільки у
своєму місті, чи регіоні, а й по за межами держави.
Ці характеристики пропонуємо оцінювати у такий
спосіб:
1) сімейний стан: (одружений – 1, неодружений –
0,5, розлучений, не перебуває у шлюбі після розлучення
– 0,25; 2) досвід роботи в політиці: декілька місяців–рік
– 0, 1–5 років – 0,5, більше 5 років – 1; 3) освіта: вища –
0,5, більше, ніж одна вища освіта – 1; 4) рівень
активності: громадський діяч, меценат (за наявність
кожного показника) – 1, неактивний – 0; 5) діяльність в
рамках закону: порушення закону – 0, законослухняний
– 1; 6) відомість: всесвітньовідомий – 1, відомий в
країні – 0,5, відомий в регіоні – 0,25, невідомий – 0; 7)
ідеологія: має чіткі та аргументовані позиції – 1, лише
підтримує існуючі пропозиції – 0,5, невизначеність
позиції – 0.
Кількість характеристик може збільшуватися, або
зменшуватися, вони можуть бути значними, або ні – все
це залежить від того, імідж політичного лідера якої
країни ми розраховуємо. Кожному історичному типу
політичної соціалізації відповідає певний ідеал
політичної людини, його цивільних чеснот, ступінь
залучення в політику, ступеня активності, розвиненості
політичної свідомості, ідентифікації з політичними
партіями, групами, організаціями і т.п. Цей ідеал
відбивається у теоретичних концепціях політологів і в
практиці політичного рекрутування [9].
Ми пропонуємо формулу, яка допоможе визначити
ефективність іміджу політичного лідера, враховуючи
показники, які відповідають: існуючій формі правління
та потребам суспільства.
, де
ЕПІ=
ЕПІ (ефективність політичного іміджу) – індекс
ефективності іміджу політичного лідера, визначається у
відсотках (%); ∑nп – сума отриманих показників; 100%
– найвища ефективність іміджу, при умові, якщо сума
отриманих показників розраховується із взятої всієї
кількості показників; n – кількість взятих показників
для дослідження.
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Таким
чином,
якщо
отримані
результати
відповідають:
1) 1%–20% – це означає, що імідж є недосконалим,
неструктурованим, або ж незавершений до кінця; 2)
21%–40% – досить незбалансований імідж. Такий імідж
(як і в першому результаті) може бути сконструйований
для опонента. Перші два результати можуть бути взяті
для опису іміджу опонента.
3) 41%–60% – помірно–ефективний імідж. При
цьому суспільство вбачає під маскою політичного
лідера його справжнє обличчя; 4) 61%–80% –
ефективний імідж, коли несуттєві фактори не враховані,
але в цілому імідж має позитивну оцінку. Ці результати
притаманні більшості сучасним політикам;
5)
81%–100%
–
високоефективний
імідж,
затребуваний імідж у масовій свідомості. Цього
результату прагнуть досягти як і іміджмейкери у
конструюванні образу політичного лідера, так і сам
політичний лідер.
Отже, можна зробити висновки, що сучасний світ в
якому продукується велика кількість нових розробок,
потребує їх, в тому числі, і в політичній сфері, а саме у
конструюванні ефективного іміджу політичного лідера.
Для того, щоб розрахувати ефективність політичного
лідера можна користуватися різними методами
соціологічних
досліджень,
експертних
оцінок,
прогнозних досліджень, рейтингових досліджень. Проте
важливим є саме початок конструювання іміджу
політичного лідера, коли він ще маловідомий
суспільству та неможливо здійснити опитування на базі
відсутності інформації про нього. Ми пропонуємо
об’єктивні вимірювані іміджеві характеристики та
спеціальну формулу, які допоможуть розробити імідж
на початковому етапі.
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Peculiarities of determining the effectiveness of a political leader’s
image
The conceptual phenomenon of image of a political leader is analyzed, as well as
the peculiarities of its design in the era of transition to an information society. The
method of determining the effectiveness of a political leader’s image is offered. The
article aims to determine the characteristics that do not require large–scale search to
determine the level of trust, sympathy, and affection to the leader in order to
determine the values of the basic image parameters. With comprehensive
methodological tools is developed the formula for calculating the efficiency of image
of a political leader, based on indicators defined according to the current political
system and the preferences of the people. It is determined that the parameters of
image of a political leader can be found through the entrenched stereotypes and
priorities of society and measurable variables actualized by social demand. It is
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proved that modern political science requires practical tools that can provide applied
political studies including the sphere of political image with heuristic instruments.
Keywords: political image, efficiency code of image, political leader,
information society.
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Особенности определения эффективности имиджа политического
лидера
Проанализированы концептуальное содержание феномена имиджа
политического лидера, специфика его конструирования в эпоху перехода к
информационному обществу и предложена методика определения
эффективности имиджа политического лидера. Целью статьи является
определение характеристик, которые не требуют широкомасштабного опроса
для определения уровня доверия, симпатии, привязанности к лидеру с целью
выяснения значения основных имиджевых показателей. С помощью
комплексного методологического инструментария разработана формула
расчета эффективности имиджа политического лидера, на основе
показателей, определяемых в зависимости от действующей политической
системы и предпочтений народа. Определяется, что показатели имиджа
политического лидера можно обнаружить через укоренившиеся стереотипы и
приоритеты общества, а также измеряемые актуализированы общественным
запросом переменные. Доказано, что современная практическая политология
требует инструментария, способного обеспечить эвристичность прикладных
политологических исследований, в том числе и в политико–имиджевой сфере.
Ключевые слова: политический имидж, индекс эффективности имиджа,
политический лидер, информационное общество.
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ЗМІНИ В ДОСЛІДНІЙ ПАРАДИГМІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКИ
На прикладі розвитку започаткованої в 40–х рр. ХХ ст. теорії
міжнародних відносин розглядається питання про закономірності змін
дослідних парадигм в гуманітарних дисциплінах під впливом зовнішніх чинників,
що зумовлюють соціальне замовлення до наукової дисципліни та визначають її
науковий апарат.Також аналізуються ключові проблеми теорії міжнародних
відносин, що вплинули на співвідношення аналітичної та прогностичної
складових в її структурі.
Ключові слова: парадигма, теорія міжнародних відносин, теорія ігор,
прогнозування.

Сучасна історія гуманітарних наук констатує якісну
відмінність між наукою минулих століть, яка виросла з
моральної філософії, і сучасною, що формується і
фінансується не з потреб моралі і навіть не з потреби
створення цілісної, логічної та несуперечливої картини
всесвіту, як раніше, а через необхідність виконання
практичних завдань, що випливають зі специфіки
повсякденного, практичного життя – специфіки, часто
далекої від “високого” знання [8,с.361,385,390]. У новій
науці значно більше уваги приділяється збору,
систематизації
та
інтерпретації
емпіричних
і
статистичних даних, а не розробці узагальнюючих
теорій. Вона зводить свій предмет до опису
розглядуваного явища, але вже не претендує на його
всеохоплююче пояснення.
Ця
тенденція
проявилася
не
зразу,
а
усвідомлювалася поступово. Ранішерозвиток навіть
такої точної науки як фізика залежав не стільки від
урахування всього комплексу емпіричних даних,
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скільки від узгодження свого дослідного апарату з
провідними філософськими концепціями. Це було
характерно для розвитку фізики аж до ХХ ст. і тривалий
час помітно впливало на швидкість та послідовність
здійснення навіть найважливіших відкриттів [4,с.14,49–
51,66–71]. Не дивно, що гуманітарні дисципліни
виявляли свою залежність від таких концепцій у значно
вищому ступені.Таким чином, історично склалося так,
що суперечливість розвитку була нібито “вмонтована” в
саму структуру наукового знання незалежно від
питомої ваги емпіричних досліджень та від того, про
яку галузь науки йдеться.
Якщо подивитися на історію однієї з наймолодших
гуманітарних дисциплін – науки міжнародних відносин,
то виникає запитання: чи мала ця закономірність
істотний вплив на її формування з самого початку?Чи
міжнародна наука теж“встигла” на першому етапі свого
існування досягти певного рівня, розвиваючись в бік,
протилежнийновому (емпіричному) напрямку, в якому
вона закономірно просувається зараз?Якщо той етап з
усіма його вадами взагалі відсутній в історії науки
міжнародних відносин, ми маємо підстави для
припущення, що певні закономірності розвитку,
притаманні дисциплінам з довшою історією, на неї не
поширюються. Відповідно, ті вади, що виникли у цих
дисциплінах з намагань ув’язати запозичений з
філософії попередніх століть дискурс з новітніми
емпіричними розробками ХХ ст., для неї не є
характерними.Питання, чи дійсно існує в силу цього
якіснавідмінність між наукою міжнародних відносин та
іншими гуманітарними дисциплінами, і є основною
проблемою нашої розвідки.
На нашу думку, висхідним питанням, що
потребуєтут з’ясування, є питання про те, які саме
потреби стояли біля витоків міжнародної науки, що
саме в найбільшій мірі вплинуло на формування її
дослідної парадигми, і чи зазнала вона істотних змін і
поворотів у подальшому.
В науці міжнародних відносин з самого початку
істотний
вплив
мало
державне
замовлення
зовнішньополітичних прогнозів щодо подальших кроків
акторів системи міжнародних відносин, від якого
залежить виживання на міжнародній арені. Воно
визначило той факт, що попри намагання створити
політологію міжнародних відносин як теоретичну
дисципліну, що вивчатимуть студенти ВНЗ (цей підхід
був започаткований ЮНЕСКО у 1948–1949 рр.), значно
більший вплив на конституювання науки міжнародних
відносин мала практична діяльність американських
політологів
та
міжнародних
аналітиків
щодо
прогнозування дій акторів на зовнішньополітичній
арені в період холодної війни. Вона супроводжувалася
створенням численних наукових доробків з описом
застосованих методів, корпус яких склав основу нової
наукової
дисципліни
–
теорії
міжнародних
відносин.Новоутворена дисципліна носила відмінний
від політичної науки характер, що визначалося різною
питомою
вагою
квантифікаційних(математичних)
методів в обох дисциплінах [7,№3,с.73].
Попри усталену назву, з історії утворення нової
дисципліни
стає
зрозумілим,
що
теоретичні
узагальнення в ній посідають передбачуванонезначне
місце, і навіть тепер, коли обстановка секретності
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навколо її суттєво розрядилася, об’єкт та предмет даної
науки досі, за визнанням фахівців, залишаються
неузгодженими [11,с.19–27]. Певна дисциплінарна
“розмитість” теорії міжнародних відносин проявляється
у тому, що і досі вона залишається не стільки однією
цілісною теорією, скільки сумою мало узгоджених між
собою рівноправних теорій, що належать різним
авторам. Тому пов’язані з нею навчальні дисципліни у
ВНЗ викладаються, як правило, в рамках декількох
курсів [10,с.5]. Навіть у США – на її батьківщині –
жоден дослідник за останні десятиліття не наважився
створити загальну теорію міжнародних відносин
[2,с.510].
Звідки ж така “неувага” до теоретичного
обґрунтування? Наукові дослідження, присвячені
реальному стану міжнародних відносин, обмежуються
констатацією міжнародного становища у певний
теперішній момент часу, і пояснюють причини
виникнення існуючих, а не гіпотетичних ситуацій
(тобто продовжених у майбутнє). В такому аспекті
сфера
міжнародних
відносин
розглядається
політологією міжнародних відносин – складовою
політичної науки, як бачило її ЮНЕСКО наприкінці 40–
х рр. ХХ ст. У цей же час дослідження з теорії
міжнародних відносин підходять до даної проблеми
двояко: по–перше, більшість їх теж присвячена
розробці методології пояснення теперішньої ситуації,
але, по–друге, значна частина таких робіт дійсно
розглядає прогнозування у міжнародній науці – проте
лише в плані створення математичних ігор, які мають
справу не з реальною, а з гіпотетичною ситуацією, і
результати яких не можуть вважатися адекватними
описами подальшого розвитку подій, що спричинили їх
створення.
Ця друга частина досліджень виникла в
силуглобалізаційних процесів середини ХХ ст.Якщо
поняття “міжнародних відносин” ще на межі XVIII–XIX
ст. було сформульовано англійським філософом
ДжереміБентамом (1748–1832), тільки з початку ХХ ст.
воно поступово перетворилося на окремий предмет
досліджень і стало науковою дисципліною.Розширення
ж його за рахунок утвердження таких понять, як
“світова політика”, “світове співтовариство”припало
вже на новітню епоху [5,с.57]. Воно призвело до
ускладнення дисципліни і до спроб залучити до аналізу
міжнародних відносин математику, статистику та
кібернетику, що активізувалися після Другої світової
війни [9,с.45–50]. На тому етапі метою залучення
кібернетики було вироблення рекомендацій по
проведенню військових операцій. З’являються т.зв.
“військові ігри”. Відтепер можна було не обмежуватися
“зрізом” теперішньої ситуації, а розглядати шляхи її
подальшого розвитку.
Отже, на першому етапі розвитку теорії
міжнародних відносин в ній абсолютно домінує
парадигма практичного застосування, уособлена т.зв.
“політичними реалістами” [5,с.25–26]. Дисципліна
сприймається як суто прикладна, як така, що не
потребує теоретичного обґрунтування власних засад
(адже вони випливають з приписів політичного
керівництва, що не обов’язково націлені на
відображення реальної, а не “бажаної” чи “небажаної”
ситуації).На першому етапі існування нової дисципліни
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її засадничі принципи, за деякими винятками, навіть не
обговорювалися[2,с.505]. Проте, прикладний характер
нової дисципліни визначив у подальшому здатність до
змін її дослідної парадигми.
Відомо, що вадою науки міжнародних відносин, яка
знижує вірогідність висновків, є брак кількісних даних
для аналізу через принципову недоступність усього
масиву джерел через секретність. Тому досить швидко
розпочалася розробка методів вимірювання якісних
покажчиків, переведення їх у цифрову форму, що
уможливило б їх введення в ЕОМ. Цифрова форма не
зв’язана з секретністю напряму, і у 50–ті рр. це
призвело до диверсифікації та деідеологізації науки
міжнародних відносин, яка до цього перебувала під
монопольним контролем “політичних реалістів” США.
Цифрові дані починають розглядати як індикатори
процесів, вербального опису яких поки що немає(з
причин секретності). Затаких умов математизована
наука міжнародних відносин починає ділитися на
відгалуження, які відмінно як одне від одного, так і від
політичного керівництва, бачать свої цілі, предмети та
методи
[9,с.31].Наприклад,
Дж.
Модельські
формулював свої цілі з огляду на практичну потребу у
зміні зовнішньої політики інших держав у потрібному
напрямку, К. Дойч – як пристосування до міжнародного
середовища, яке передбачає можливість обрання
стратегій ізоляції від нього або, навпаки, керування цим
середовищем.
Так з’являється імітаційний метод дослідження
міжнародних відносин – шляхом т.зв. “наукових ігор”
[9,с.311]. Однак, навіть за принципової відмінності від
ігор 40–х рр., цей метод також характеризувався тим,
що всі ситуації міжнародних відносин, які існували на
момент здійснення того чи іншого дослідження, мали
для цих досліджень однакове значення “кінцевого
пункту”, до котрого, як до знаменника, мали зводитися
всі попередні зміни. Це випливало з практичних потреб,
з соціального замовлення до міжнародної науки.
На практиці це значило, що ситуації, котрі (як це
незабаром доводило майбутнє) носили нетривалий
проміжковий характер, мали, тим не менш,
розглядатися як остаточні. Зрозуміло, що це приводило
до зниження наукової цінності досліджень міжнародних
відносин і до скорочення їх практичної вартості – вона
тривала аж до моменту, допоки не змінювалася
ситуація, що була “кінцевою” на момент здійснення
дослідження.
наступна
парадигма
теорії
Таким
чином,
міжнародних відносин характеризувалася одночасними
спробами розширити теоретичні засади дисципліни,
урізноманітнити об’єкти аналізу, і одночасно розвивати
методи прогнозування міжнародних відносин.
У
період
Холодної
війни
таке
“розбігання”аналітичної та прогностичної складових
дисципліни не відчувалося як небезпека, проте
наприкінці ХХ ст. все радикально змінилося: як писав
відомий міжнародник К. Бус, 1989 рік, коли буквально
за декілька тижнів розвалилася світова соціалістична
система, був повною несподіванкою для всіх аналітиків
[3,с.334–335]. Якими б добре проробленими з точки
зору методології не були їхні праці, вони не
враховували самої можливості виходу майбутньої
ситуації за межі звичної парадигми Холодної війни.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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Вчений пояснював це тим, що в період Холодної війни
міжнародники не цікавились майбутнім[3,с.337–
340].Підхід
К.
Буса
з
йогозакликом
до“переосмислення”парадигми
Холодної
війни
відкриває нову парадигмупостбіполярного світу, в якій
продовжують існувати вже згадані нами вади даної
дисципліни.
На нашу думку, вони пов’язані не стільки з
“непереосмисленням” її відповідно до новітніх реалій,
скільки міцно вмонтовані у саму структуру об’єкту її
дослідження.Дві сторони теорії міжнародних відносин
тривалий час не співпадали і навіть не перетиналися.
У теорії міжнародних відносин це неспівпадіння
починається з інкорпораціїдо неї теорії ігор. Подія
датується 1947 р., коли теорія ігор, власне, і була
розроблена Дж. фон Нойманном та О. Моргенштерном
[11,с.71]. Вона була спричинена практичними
потребами воєнного часу, коли брак кількісних
покажчиків для планування стратегічних операцій
поставив їх своєчасну розробку під загрозу. Так виник
експериментально–ігровий
напрямок
теорії
міжнародних відносин.В теоретичному ж плані в ній
одночасно ставили в голову кута соціологічні та
психологічні аспекти, а саме, детальний опис
зовнішньої політики та міжнародних відносин, а також
дослідження мотивів [9,с.38,42].
Застосування математичних методів моделювання
на практиці призвело спершу до диверсифікації та
деідеологізації, а згодом – до взаємного відокремлення
теоретичного і практичного аспектів міжнародної
науки.Відтоді теоретична частина їїстала набувати
структури
традиційної
наукової
гуманітарної
дисципліни – політології міжнародних відносин. З кінця
40–х рр. вона починає поширюватися як навчальна
дисципліна в рамках загального курсу політології (або
політичної науки). У цей же час вона у значно більшому
ступені, ніж інші гуманітарні дисципліни, залежить від
практичних потреб міжнародних відносин, виконанню
яких слугують саме математичні методи моделювання.
Однак в структуру політології міжнародних відносин
вони не увійшли як нормативна складова, обов’язкова
для опанування та засвоєння. Детальний опис
міжнародних
відносин
становить
не
стільки
практичний, скільки суто науковий інтерес, адже
діючих політиків і державців не завжди цікавлять
наукові визначення теперішньої ситуації (добре відомої
їм з практичної сторони).Проте їхній життєвий інтерес
становлять рекомендації фахівців щодо подальшої
поведінки в ній, прогнози щодо її розвитку. Так
аналітична і прогностична складові дисципліни
співіснують в абсолютно різних вимірах.
У міжнародній науці жоден алгоритм розробки
прогнозів досі не отримав нормативного статусу, бо не
існує гарантованого “рецепту” точності прогнозу.Навіть
у виконанні визнаних корифеїв науки міжнародних
відносин найточнішими є лише ті прогнози, які
зорієнтовані на малу часову відстань. Наприклад,
видана у 1967 р. розвідка авторського колективу,
очоленого К. Дойчем, про перспективи інтеграції
європейських держав, спричинена стурбованістю
Вашингтона через вихід Франції з військової організації
НАТО у 1966 р., містить прогноз лише на найближчі 10
років [12,р.214,230]. Важливим моментом є те, що К.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Дойч та його співавтори навіть не намагалися
застосувати для визначення перспектив євроінтеграції
жодних засобів з інструментарію теорії ігор, натомість
обмежилися
контент–аналізом
(тобто,
аналізом
найбільш повторюваних словосполучень та сюжетів)
інтерв’ю французьких та німецьких політиків, взятих у
період після 1953 р.[12,р.219].
Теорія міжнародних відносин, проте, не може
відкинути необхідність у прогнозуванні міжнародних
відносин, якими б складнощами не супроводжувалася їх
інкорпорація до складу даної наукової дисципліни.
Адже аналіз та пояснення фактів міжнародного життя
потрібні не самі по собі, а лише заради створення
прогнозів розвитку подій [11,с.69].
Поступово всередині дисципліни утворилася група
т.зв. прогностичних методів аналізу ситуації, серед яких
виділяються побудова сценаріїв (мислених моделей
імовірнісного розвитку ситуації, відповідних здоровому
глузду) і “дельфійський метод”, що представляє собою
контрольоване
певним
центральним
органом
обговорення ситуації декількома експертами з метою
виявлення розходжень у баченні ситуації між ними і
цим органом; той або узагальнює висновки експертів,
або повертає їх на доопрацювання, причому експерти
можуть погодитися з центральним органом, або
продовжувати обстоювати власну позицію, що дозволяє
побачити нові, раніше неусвідомлені ними сторони
проблеми [11,с.59].
Таким чином, цейметод відіграє допоміжну роль: він
не
є
власне
прогностичним
методом,
а
використовується для керування обговоренням. Нові
сторони міжнародних проблем, які він допомагає
побачити, можуть стосуватися не майбутнього, а
теперішнього стану речей. Намагання удосконалити
прогностичні можливості теорії міжнародних відносин
привели до 70–х рр. до розробки системного підходу,
який дозволяв подивитися на об’єкт дослідження як на
систему взаємодії складових елементів (французький
філософ Р. Арон назвав їх “політичними одиницями”),
що здійснюються за певними правилами. З метою
пізнання цих правил американський дослідник Дж.
Розенау у 1971 р. виділив 6 рівнів політичних одиниць:
індивіди, їхні посади та ролі, структура уряду,
суспільство, система відносин національної держави з
іншими учасниками міжнародних відносин, світова
система.
Отже, аналіз та прогнозування міжнародних
відносин набули форми дослідження взаємодії між
усіма вищезазначеними рівнями. Ця взаємодія може
проходити за 3 рівнями: склад (сукупність елементів,
що утворюють структуру), внутрішня структура
(сукупність закономірних взаємозв’язків елементів),
зовнішня структура (сукупність взаємозв’язків системи
як цілого зі своїм середовищем) [1,с.69–70]. На основі
базових рівнів було сформульовано розгалужену
систему детермінант, факторів та змінних (територія,
населення, політичний режим, рівень загальної та
технічної освіти населення, моральний тонус
суспільства, стратегічне положення в міжнародній
системі тощо). Дослідження впливу цих величин на
зовнішню політику певної держави, в теорії, може
допомогти в прогнозуванні її змін. Але вадою цього
підходу виявилося те, що зовнішні чинники неможливо
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було врахувати в ній у тому ж ступені, що і внутрішні.
Неможливим виявилося передбачити, які саме з них
відграватимуть
переважаючу
роль.
Подальше
удосконалення системного підходу призвело до
декларування рівноправності зовнішніх та внутрішніх
чинників, але на практиці перевагу явно віддавали
внутрішнім.
Наступні спроби удосконалення прогностичних
методів – зокрема, моделювання (створення ідеальних
об’єктів, системи, елементи і відносини яких
відповідають реальним) – остаточно утвердили
дослідників у висновку про абстрактний характер будь–
якої моделі, про нездатність її дати 100% гарантії в
тому, що стосунки між реальними об’єктами
розвиватимуться так само, як і між ідеальними.
Наприклад, теорія ігор дозволяє прогнозувати
рішення учасника гри тільки в разі, якщо він діє
раціонально. Відома в цій теорії “дилема в’язнів”
передбачає, що гравці, позбавлені можливості
повноцінного спілкування, будуть приймати рішення на
основі раціональних уявлень про поведінку іншого –
приблизно в тих же умовах, в яких відбувається
політична гра на міжнародній арені, де жоден гравець
не володіє повною інформацією про плани партнера.
Експериментально було доведено, що люди вміють
находити оптимальні рішення цієї дилеми [6,с.217–218].
Однак жодна теорія не може передбачити того, що в
міжнародних відносинах є комунікація навіть у кризові
періоди, а, відтак, гравці на міжнародній арені
спілкуються не так, як в’язні. І абсолютно неможливо
передбачити логіку прийняття рішення про виконання
чи невиконання численних міжнародних угод.
Черговою
спробою
впорядкування
теорії
міжнародних відносин, посилення інтеграції між її
аналітичною та прогностичноючастинами, стало
застосування аналізу процесу прийняття рішень –
“динамічного виміру системного аналізу”, в якому
дослідники
абсолютно
доцільно
намагалися
враховувати не лише жорстко детерміноване
функціонування політичних структур, але й вплив
різноманітних чинників на осіб, відповідальних за
прийняття рішень [7,№4,с.152–155]. Однак вже в
процесі розробки нової методології стало зрозумілим,
що така відповідальна особа може прийняти рішення як
під впливом урядових структур, так і в результаті
політичного
торгу.Пояснити
логіку
обрання
відповідальною особою того чи іншого рішення в такій
ситуації неможливо. Рішення не завжди є результатом
раціонального підходу і жодна теорія не може
передбачити логіку, за якою гравець помилково обере
не найкращий варіант.Жодна логіка також не може
передбачити використання політиками термінів, які
різняться щодо їх концептуального та емпіричного
застосування [7,№4,с.160], і ті повороти у реальній
політиці, що випливатимуть з цього.
Отже, проведене нами дослідження історії розвитку
дослідної парадигми у науці міжнародних відносин
продемонструвало, що основною проблемою, що
лежала в основі її змін, було (і залишається)
співіснування в її рамках аналізу та прогнозування, що
становить відмінність від інших гуманітарних
дисциплін. У несуперечливому вигляді (тобто, такому,
що дозволив би зупинитися на якійсь певній
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парадигмі)поєднання цих складових досі не досягнуто.
Це веде до невиконання даною дисципліною в повному
обсязі функцій, покладених на неї політиками,
державними діячами та суспільством у цілому, і до
того, що остаточне структурування теорії міжнародних
відносин як наукової дисципліни поки що не відбулося
(про це свідчить і назва дисципліни, яка відсилає не до
точного емпіричного знання, а до мислених
конструкцій, від яких наука стала відмовлятися
починаючи з ХХ ст.).
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Changes in research paradigm of international relations’ science
The article puts as an example the development of international relations’ theory
started in 1940s to deal with the question of regularities in the sequence of research
paradigm changes in the field of humanities called forth by exterior influences
including the ones stipulating social order to the discipline and defining its research
toolkit.The key problems of international relations’ theory are under consideration as
well because of their influence upon the balance between analytical and prognostic
constituents in its structure.
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Изменения в исследовательской парадигме международной науки
На примере развития созданной в 40–х гг. ХХ в. теории международных
отношений рассматривается вопрос о закономерном характере изменения
исследовательских парадигм в гуманитарных дисциплинах под воздействием
внешних факторов, обуславливающих социальный заказ научной дисциплине и
определяющих ее научный аппарат.Также анализируются ключевые проблемы
теории международных отношений, повлиявшие на соотношение
аналитической и прогностической составляющих в ее структуре.
Ключевые слова: парадигма, теория международных отношений, теория
игр, прогнозирование.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “МІГРАЦІЯ”
ТА “МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА”
Аналізуються основні підходи щодо сутності поняття “міграція” та
“міграційна політика”, а також характеризується стан наукової розробки в
даній сфері. Зокрема, поняття “міграція” та “міграційна політика”
розглядаються як явище суспільно–політичного розвитку та політико–
адміністративного функціонування інституціональної системи.
Ключові слова: міграція, міграційна політика, державне регулювання
міграційними
процесами,
інституціональна
система,
політико–
адміністративні рішення міграційної політики.

Формування
цілісної
державної
міграційної
політики та створення ефективної системи її реалізації є
одним із головних завдань на сучасному етапі.
Розв’язання питань щодо політико–адміністративного
та організаційно–правового регулювання міграційними
процесами
обумовлює
необхідність
чіткого
формулювання таких понять, як “міграція” та
“міграційна політика”. Розрізненість поглядів, методів
дослідження цих понять залишили прогалини у
теоретичній базі і тому потребують окремого наукового
дослідження. Мета роботи – розглянути та
проаналізувати існуючі трактування понять “міграція”
та “міграційна політика”, які дають сучасні вчені
світової та вітчизняної наукової еліти, обґрунтувати та
дати своє визначення терміну “міграція” та “міграційна
політика” з урахуванням особливостей функціонування
інституціональної системи.
Значний вклад у розв’язанні проблем визначення
понять “міграція” та “міграційна політика” внесли
вітчизняні учені: Ю. Римаренко, О. Малиновська, О.
Бандурка, С. Масьондз, В. Олефір, Н. Тиндик, В.
Шаповал, О. Хомра та інші.
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Досліджувана проблема привертає увагу багатьох
вітчизняних та зарубіжних учених – політологів,
істориків, соціологів, державних службовців, юристів та
інших. Перші висловлення про міграцію населення
відносяться до епохи античності. Геродот, Цезар,
Птолемей, Тацит у своїх працях торкалися питань
переселення народів. У Середні віки дане питання
розглядалось у контексті описової географії. У Новий
час зародилася теорія, що пояснює міграційні процеси
надмірним тиском “надлишкового” населення. У
науковій літературі розвиток терміну “міграція”
припадає на ХVІІІ ст. Першим, хто звернув увагу на
міграційні процеси, був російський науковець М.
Ломоносов, який обґрунтував першу державну
демографічну програму та виділив пари демографічних
процесів, що протилежно діють на розвиток населення:
“народження–імміграції” та “смерть–еміграції”. У ХІХ–
ХХ століттях набули розповсюдження нові методи
аналізу міграції: економічний, демографічний та
географічний. Поштовхом до цього було те, що певна
група науковців міграцію сприймали як похідну
характеристику географічного простору, інші вчені
розглядали міграцію як свідому діяльність людини.
Слід зазначити, що К. Маркс та Ф. Енгельс бачили
сутність міграції населення в соціально–економічних
протиріччях, у реалізації класової боротьби. У межах
СРСР з 30–х рр. до кінця 1980–х рр. термін “міграція”
майже зник з літератури. Відродження міграційних
досліджень набуло нової сили у період “Хрущовської
відлиги”, де міграцію розглядають, як багато змістовне
явище,
мобільність,
рухливість,
переміщення,
переселення, перерозподіл тощо.
У сучасній науковій літературі відсутнє єдине
розуміння міграції як поняття. Термін “міграція” (лат.
migratio – переселення), на думку української
дослідниці Л. Угрин, – це процеси просторового
переміщення, переселення людей, трудових ресурсів,
пов’язаних зі зміною ними місця проживання на
постійно чи на певний час [18, с. 389]. До міграції не
належать переїзди, які не спричиняють жодних змін у
соціальних зв’язках особи і майже не впливають ні на
саму особу, ні на її суспільне оточення, тому
туристичні, рекреаційні поїздки, паломництво, виїзди в
гості чи на відпочинок не є міграцією [16, с. 450]. До неї
віднесені лише ті, що пов’язанні з перетином певних
кордонів (адміністративних, державних) [7, с. 429].
Міграція – процес переміщення населення як через
міжнародні кордони, так і всередині держави. Це
переміщення незалежно від тривалості, складу та
причин і включає поняття міграція біженців,
переміщення осіб, які зазнали виселення, та
економічних мігрантів [15, с. 257]. Є. Садовська вважає,
що міграція – це пересування населення через державні
кордони, пов’язане зі зміною місця проживання і
вимагає внутрішньодержавного і міждержавного
регулювання залежно від виду політичних процесів [21,
с. 20]. Білоруський учений Л. Васильєва вважає
міграцію складним транснаціональним явищем і одним
з
найважливіших
індикаторів
відображення
етнополітичних і соціально–економічних процесів, як
різновидів політичних процесів, що відбуваються в
суспільстві [3, с. 1] Заслуговує на увагу визначення
терміну у енциклопедичному словнику: міграція – це
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безповоротне переміщення людей з одного регіону до
іншого. Характер міграції визначається регіональними
відмінностями рівня та якості життя, змінами у
розміщенні виробництва й робочих місць, масштабами,
характером і регіональними відмінностями відтворення
трудових ресурсів тощо [23, с. 361].
На думку українського вченого Ю. Римаренка,
міграція – це переміщення людей, етносів, їх частин або
окремих представників, пов’язане зі зміною постійного
місця проживання або з поверненням до нього. Це
складний соціально–демографічний процес, який
впливає на всі сторони соціально–економічного життя
суспільства. Уже на ранніх етапах розвитку людства
міграція відіграла винятково важливу роль у заселенні
континентів, формуванні нових етнічних спільнот і
держав. Учені розглядають міграцію населення як
прогресивне явище в історичному процесі, як фактор,
що сприяє підвищенню соціальної мобільності
населення. Територіальну рухливість населення є
однією з необхідних умов розвитку суспільства, його
виробничої сфери й ефективного використання
трудового потенціалу [17, с. 341]. Термін “міграція”
вживається у напрацюваннях ученого О. Хомри, який
розглядає міграцію населення як демографічне явище,
що має власну внутрішню логіку. Міграція населення,
на його думку, представляє одну з форм прояву
територіального відтворення населення [24, с. 51].
Однодумцями О. Хомри були О. Пуригіна та С. Сардак,
які зазначали, що міграція – це просторова активність
індивіда або груп людей, спрямована на оволодіння
ресурсами нових територій і пов’язана зі зміною місця
проживання [19, с. 118].
Цікавим є підхід В. Моісєєнко, який розглядає
міграцію населення не тільки в якості процесу розвитку
населення, але й процесу, що впливає на придбання
населенням нової якості. Поряд з рухливістю населення
нею аналізується поняття “стабільність”, під яким
розуміється здатність населення до розвитку в умовах
динамічної чисельності й структури населення. В.
Моісєєнко надає таке визначення міграції – одна з форм
руху населення, при якій зміна місця проживання на
більш–менш значну відстань і час супроводжується
суспільно значними економічними, соціальними,
демографічними та іншими наслідками [12]. О. Піскун
стверджує, що міграція нерідко пов’язана з різкою
зміною не тільки географічного, територіального місця
проживання, але й відповідного соціуму, соціального та
політико–правового оточення. Особливість цього
явища,
на
його
думку,
полягає
в
його
міжтериторіальному характері політичних процесів [14,
с. 40]. За словами О. Малиновської, міграція є
процесом, тобто сукупністю подій, а саме – фактів
вибуття, прибуття чи переселення. Він має три стадії:
початкову, коли формується готовність до зміни місця
проживання, основну – власне переїзд, завершальну,
впродовж якої відбувається адаптація та інтеграція
мігранта за новим місцем проживання [16, с. 450].
Розрізняють
внутрішню
міграцію,
тобто
переміщення людей у межах однієї країни (наприклад,
із села до міста), і зовнішню, що передбачає рух
населення через державні кордони. За часовими
ознаками розрізнять міграцію постійну (безповоротну),
тимчасову, сезонну, маятникову та епізодичну.
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Постійна міграція зв’язана з остаточною зміною місця
постійного проживання. Тимчасова міграція передбачає
переселення на тривалий, але визначений, обмежений,
часто заздалегідь обумовлений строк (від 1 до 6 років).
Сезонна – включає щорічне переміщення людей у певні
періоди року, сезонні роботи; маятникова – це регулярні
поїзди людей до місця роботи чи навчання за межі
свого населеного пункту чи району проживання [26, с.
642]. Епізодична міграція являє собою ділові,
культурно–побутові, рекреаційні та інші поїздки, які
здійснюють не тільки нерегулярно як у часі, так і в
просторі, а також необов’язково у тих самих напрямках
(напр.,
внутрішньодержавні
та
транскордонні
переміщення, відвідання родичів або знайомих,
лікування, паломництво) [13, с. 11–12]. За формами
реалізації міграція поділяється на організовану та
неорганізовану. Залежно від того, чи переміщення
людей відбувається за їх бажанням, чи ні, міграція
буває добровільною або примусовою. З погляду
правової оцінки розрізняють легальну (офіційну) і
нелегальну міграцію.
Міграційні процеси зумовлюються різноманітними
причинами, хоча головну роль відіграють економічні та
соціальні фактори. У той же час вони можуть
зумовлюватись
політичними
причинами
–
переслідуваннями, расовою, етнічною або релігійною
дискримінацією,
утисками.
Міграція
може
спричинитись війною (переміщення населення з району
воєнних дій), а також стихійним лихом. Переміщення
населення з одних місць у інші може відбуватись або в
плановому порядку, тобто з ініціативи державних
органів, які займаються переселенням, або стихійно, в
індивід, порядку. Ці два види міграції перебувають у
певній взаємозалежності. Суспільно організовані
міграція обумовлюються державними потребами,
плануються відповідними органами і організаціями й
забезпечуються економічними заходами. Індивідуальна
міграція має в своїй основі суб’єктивне бажання,
потребу самих переселенців у зміні місця проживання
[17, с. 341].
Осмислення сутності та визначення науковцями
поняття “міграція” мають як спільні позиції, так і свої
відмінності. Зокрема є загальна позиція дослідників, що
основа змісту “міграції” – це процес: переміщення,
переселення, пересування, рух потоків. В окремих
випадках міграційний процес розуміється як факти
вибуття, прибуття чи переселення. Найбільш влучне
визначення процесу, на нашу думку, є “переміщення”,
загальний зміст якого передбачає певний рух з одного
місця в інше, включаючи поняття “пересування” і
“переселення”. У вищенаведених визначеннях немає
єдиного підходу щодо суб’єкту міграційного процесу. В
одних випадках це “переміщення людей” в інших –
“переміщення особи”, “населення”, “етносу” або
“представників етносу”. Всі ці трактування мають право
на існування тому що суб’єктом міграційних процесів
може бути як окремо взята людина, так і окремі етнічні
групи. Найбільш універсальним визначенням очевидно
залишається “особи” без деталізації етнічної чи іншої
приналежності. Наступне, що потребує уточнення у
визначенні поняття “міграція” це просторова
координація переміщення та формально–юридична
причина цього переміщення. Зокрема, в деяких
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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визначеннях вказано, що міграція – це “переміщення
людей як через міжнародні кордони, так і всередині
держави”; або “через державні кордони”; або “з одного
регіону до іншого” тощо. На нашу думку більш точним
визначенням є перше, яке сформульоване в довіднику
Інституту законодавства Верховної Ради України. Що
стосується формально–юридичної зміни міграції, то
більшість науковців в цьому питанні одностайні;
міграція пов’язана “зі зміною місця проживання”.
Враховуючи особливості вже існуючих визначень
поняття “міграція” дамо авторське трактування цього
поняття: міграція – це процес в результаті якого особи в
наслідок соціально–економічних, політичних та інших
обставин, примусово або добровільно, здійснюють
внутрішнє або зовнішнє переміщення як через
міжнародні кордони, так і всередині держави для
задоволення чи збереження власних потреб. Зміст дане
визначення,
на
нашу
думку,
включає
вже
загальноприйняті положення про міграцію та
розширено основними причинами цього процесу.
Розуміючи розгалуженість думок науковців щодо
визначення поняття “міграція” доцільним, на думку
автора, є також дослідження і такого поняття як
“міграційна політика”, оскільки поняття “міграція” є
визначальним для формування визначення “міграційна
політика”. Так, російський науковець В. Іонцев у
процесі
дослідження
міжнародної
міграції
сформулював вичерпний список наукових підходів, що
застосовуються до надання визначення терміну
“міграційна політика” та охарактеризував її як систему
політичних заходів, постанов, законодавчих актів і угод
(як двосторонніх, так і багатосторонніх) між державами
в процесі регулювання міграційних потоків [9]. С.
Денисюк наголошує на тому, що “міграційна політика –
це комплекс заходів, які належать до сфери державного
управління і включають процес прийняття рішень,
врегульований правовими нормами, контрольований
представницькою
владою
і
спрямований
на
впорядкування міграційних процесів” [5]. О. Кокорєва
стверджує, що міграційна політика – це не що інше, як
“концептуально–обґрунтована
сукупність
заходів
державних і недержавних установ щодо регулювання й
контролювання міграційних потоків з урахуванням
соціально–економічного
розвитку
приймаючого
регіону, національної сумісності, специфіки психології
мігрантів і кліматичних особливостей місць розселення
з дотриманням принципів захисту економічної безпеки
національної економіки, а також подолання наслідків
процесів міграції, що розвиваються стихійно” [10, с. 5].
На думку М. Бублій, “міграційна політика держави є
сукупністю теоретичних положень, цілей і завдань,
засобів і методів щодо регулювання внутрішніх і
міждержавних процесів переміщення населення, її
характер і спрямованість визначаються соціально–
економічною стратегією держави, а також змістом
зовнішньої політики на певному етапі розвитку” [2].
Б. Горрансон під міграційною політикою розуміє
політику держави, що здійснює реагування на
переміщення людей з однієї країни в іншу. Тобто, на
думку вищезазначеного автора, вона регулює як
міграційні процеси, пов’язані з виїздом осіб з країн
народження, так і їх в’їздом у країну призначення [4]. У
свою чергу Л. Мармор вважає, що міграційна політика –
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

“це перш за все взаємовідносини та поєднання інтересів
держави, суспільства і людини у вирішенні проблем,
пов’язаних з перетином кордонів (внутрішніх і
зовнішніх) та співвідношенням прав мігрантів і
корінного населення” [11, с. 37]. Український науковець
Д. Баланюк досліджуючи концептуальні основи терміну
“міграційна політика” зазначає, що це частина
внутрішньої та зовнішньої політики держави; у
вузькому змісті – міграційна політика розуміється як
державний вплив на регулювання міграційних процесів,
у широкому змісті – міграційна політика, як частина
соціальної політики держави, торкається питань
демографічної політики, сфери праці й виробництва,
забезпечення й захисти прав людини й громадянина [1].
Л. Рибаковський вважає міграційну політику системою
загальноприйнятих на рівні управління ідей і
концептуально об’єднаних засобів, за допомогою яких
перш за все держава, а також інші суспільні інститути,
дотримуючись
певних
принципів,
припускають
досягнення поставлених цілей [20, с. 36]. На думку О.
Хомри, міграційна політика – це комплекс розробок і
заходів, спрямованих на формування необхідних
потоків і необхідної інтенсивності міграції населення
[24, с. 50]. Б. Хорев визначає міграційну політику як
систему умов, заходів управління міграційним рухом
населення [25, с. 43]. В. Моїсєєнко розглядає міграційну
політику у вузькому і широкому значенні як дії
держави, пов’язані з упорядкуванням міграційних
процесів [12]. І. Івахнюк дає таке визначення:
міграційна політика – система засобів, за допомогою
яких держава регулює потоки мігрантів для досягнення
цілей, що відповідають інтересам розвитку суспільства
[10].
Міграційна політика ґрунтується на чотирьох
підставах:
законодавстві,
організаційному
(інституціональному) її супроводі, інструментах
реалізації та фінансуванні. Український політолог І.
Варзар зазначає, що міграційна політика – це частина
соціально–економічної та етнонаціональної політики,
спрямована на регулювання переміщення населення в
межах країни, та частково і за її межі, а також на
формування раціональної статево–вікової структури
регіонів та більш доцільне збалансування трудових
ресурсів. Виходячи з цього, міграційна політика в
сучасних умовах повинна враховувати етнічні аспекти.
Потрібен глибокий аналіз міграційних потоків,
вдосконалення механізму їх регулювання на основі
принципу правильного поєднання загальних і
специфічних національно–регіональних інтересів у
розподілі трудових ресурсів.
Міграційна політика є самостійним напрямом
державної політики, що тісно пов’язана з її складовими
як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Вона є
елементом політики народонаселення та одним із
засобів проектування чисельності та структури
населення й трудових ресурсів, частиною соціально–
економічної політики, інструментом досягнення її
цілей. Міграційна політика, спрямована на планування
руху населення, виконує функції контролю за ним і є
реакцією держави на стихійні переміщення людей. О.
Пуригіна та С. Сардак визначають державну міграційну
політику як систему правових, адміністративних,
організаційно–фінансових заходів та інформаційне
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забезпечення державними і неурядовими організаціями
упорядкування міграційного простору, регулювання
трудового міграційного руху населення з позицій
національних пріоритетів, кількісного і якісного складу
міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та
економічної структур [19, с. 118]. Від проведеної
державою міграційної політики залежить, чи стане
міграція позитивним і стабілізуючим фактором, або
навпаки, буде чинником загострення соціально–
економічних проблем суспільства.
Наукові підходи щодо визначення терміну
“міграційна політика” вказують на загальноприйняті
характеристики даного поняття та його складові.
Переважна більшість науковців розглядають зміст
поняття “міграційна політика” як сукупність заходів. В
окремих роботах наводиться деталізація цих заходів:
правові, політичні, адміністративні, організаційно–
фінансові, інформаційні. Частина науковців міграційну
політику розглядає як сукупність теоретичних
положень, цілей і завдань; взаємовідносини та
поєднання інтересів держави, суспільства і людини;
частина соціально–економічної та етнонаціональної
політики. Щодо мети міграційної політики, то в цьому
питанні спостерігається одностайна позиція науковців.
Зокрема метою міграційної політики є управління
державою міграційним рухом населення; регулювання
й контролювання міграційних процесів; політика
держави, що здійснює реагування на переміщення
людей з однієї країни в іншу або в межах однієї країни.
Крім того у даних визначеннях практичне не
розглядається інституційне забезпечення міграційної
політики або вказується тільки на те, що міграційна
політика це сукупність заходів державних і
недержавних установ. Тобто сучасна наукова думка
розглядає поняття “міграційна політика” як сукупність
відповідних заходів з метою регулювання міграційних
процесів. В цьому контексті потрібно розставити
акценти для авторського визначення даного поняття.
Не піддається сумніву і дискусії, що міграційні
процеси це суспільне явище, які залежать від
економічних, політичних, соціальних, демографічних та
інших факторів. В той же час формування
концептуальних засад міграційної політики це
результат політико–адміністративних рішень які
приймаються в певних інституціях. Політичні рішення
потрібні для формування міграційної політки, а
адміністративні рішення – для реалізації цієї політики.
Основною метою міграційної політики є врегулювання
внутрішніх та зовнішніх переміщень осіб як через
міжнародні кордони, так і всередині держави. В цьому
процесі інституціональна система є безпосереднім його
учасником. До інституціональної системи потрібно
віднести органи державної влади, органи місцевого
самоврядування
та
інститути
громадянського
суспільства, які повинні формувати концептуальні
засади міграційної політики та в межах своїх
повноважень реалізовувати її на практиці. Таким чином,
враховуючи основні характеристики та складові
поняття
“міграційна
політика”:
політико–
адміністративні
рішення,
сукупність
заходів,
інституціональна система та регулююча функція
міграційних процесів можна дати авторське визначення:
міграційна
політика
це
сукупність
політико–
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адміністративних рішень та заходів інституціональної
системи, що спрямовані на врегулювання міграційних
процесів.
Таке визначення терміну “міграційна політика”
враховує в першу чергу особливості функціонування
інституціональної системи, в основі яких лежить
політико–адміністративні рішення. Незважаючи на
відсутність єдиного закріпленого терміну “міграція” та
“міграційна політика” в сучасних суспільно–політичних
галузях знань, це питання до цього часу є достатньо
дискусійним серед дослідників. Відсутність чітко
уніфікованих понять “міграція” та “міграційна
політика” ускладнює вибір пріоритетів і визначення
цілей, які повинна ставити перед собою держава при
формуванні державної міграційної політики та
інституційного забезпечення її реалізації.
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“immigration policy”
This article analyzes the main approaches to the essence of the concept of
“migration” and “immigration policy” and is characterized by a state of scientific
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Научные подходы к определению понятия “миграция” и
“миграционная политика”
Анализируются основные подходы к сущности понятия “миграция” и
“миграционная политика”, а также характеризуется состояние научной
разработки в данной сфере. В частности, понятие “миграция” и
“миграционная политика” рассматриваются как явление общественно–
политического развития и политико–административного функционирования
институциональной системы.
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* * *
УДК 32.019.51(52)

Хайтам Н. Р.
аспирант кафедры социально–гуманитарных дисциплин
и иностранных языков, Европейский университет
(Украина, Киев), mandra09@gmail.com

РОЛЬ МАСС–МЕДИА В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формирование повестки дня является одной из самых влиятельных
теорий, изучающих политическую важность СМИ. Эксперты используют
этот термин для обозначения трансформации приоритетов масс–медиа в
политические. Но он не был концептуализирован как часть процесса
медиатизации политике.
Исследования политической повестки дня имеют солидную эмпирическую
базу. Они касаются, главным образом, эффекта влияния тем СМИ на
формирование политической повестки дня в различных контекстах и
обстоятельствах. С другой стороны, литература по медиатизации политики
характеризуется более широким теоретическим обоснованием. Она
обеспечивает понимание роли масс–медиа в политической системе
государства и влияния СМИ на политические процессы.
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Будучи
аргументированной
по
концептуальным
подходам
и
теоретическим перспективам, теория медиатизации политики не имеет
достаточных эмпирических исследований, хотя в последнее время они начали
проводиться. Мы постараемся рассмотреть, как формирование политической
повестки дня может взаимодействовать с теорией медиатизации политики.
Ключевые слова: масс–медиа, медиатизация политики, формирование
повестки дня, политическая повестка дня.

(стаття друкується мовою оригіналу)

Как отмечают многие эксперты, уже в конце ХХ ст.
на функционирование демократических институтов, как
и на политические процессы в целом, стали
существенно влиять масс–медиа. При этом, как
справедливо подчеркивал Л. Беннет, они зачастую
грубо нарушали правила политической конкуренции [1,
с. 744]. Идеи о “неотвратимости” негативного
воздействия СМИ на демократическое развитие и
процедуры стали весьма популярны среди политологов
в 1990–х гг. Они получили существенное эмпирическое
подтверждение: “грязные” президентские выборы в
Бразилии 1989 г., на которых благодаря агрессивной
телевизионной кампании победил Фернандо Колор де
Мело; сомнительная победа медиамагната Сильвио
Берлускони на выборах в Италии в 1994 г.; успех
лейбористов
на
парламентских
выборах
в
Великобритании в 1997 г. с использованием самых
современных медиатехнологий – всё это дало
существенные основания для критики СМИ за
необъективное и упрежденное освещение событий.
Основное опасение широкой общественности и
ученых вызывала избыточная власть СМИ, их выход за
рамки своих традиционных функций, что выражалось,
прежде всего, в их безответственной природе. В то
время как политические партии отвечают перед
электоратом за свои действия, масс–медиа значительно
более свободны и неподотчетны гражданскому
обществу. Подобный перекос чреват серьёзными
рисками для демократии, поскольку нарушает
классическое
правило
баланса
власти
в
демократических процедурах. Таким образом, СМИ,
как четвёртая ветвь власти, становится не только
влиятельной, но и неконтролируемой избирателями
силой. Согласно сторонникам этой точки зрения, медиа
нарушают нормальное течение политического процесса
и превращают политику в подобие “рыночной” игры,
которая манипулирует гражданами, косвенным образом
нарушает их права, обесценивает слова и дела
политиков [2, c. 17–20].
Деятельность новых СМИ может привести к
фрагментации электорального поля, размыванию
традиционных социальных и политических связей, к
утрате политическими партиями роли структур,
связывающих граждан и правительство. Благодаря
новым информационным технологиям и ресурсам,
политикам проще влиять на общественное мнение,
внедрять популистские идеи в массовое сознание.
В то же время нет никаких сомнений в том, что
“реальная политика” по–прежнему существует вне зоны
охвата масс–медиа, но должна пройти через горнило
публичной фазы, что подразумевает широкое
освещение наиболее животрепещущих для общества
вопросов
через
СМИ.
Например,
в
случае
необходимости убеждения в правоте принятого
решения или для получения поддержки со стороны
элиты и населения.
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Вот почему вопрос механизма появления в
публичном пространстве общественно значимых тем и
роль в этом процессе масс–медиа и политики прибрел
особую актуальность. А формирование политической
повестки дня превратилось в один из наиболее
распространенных концептов теорий политического
влияния медиа.
Эмпирические аспекты медиатизации политики
исследовали Д. Димитрова, Д. Нопманн, А. Норгард, Й.
Стрембек, В. Шульц, К. Элмелунд–Престекер и другие.
Вопросам влияния СМИ на процессы демократизации
общества посвятили свои работы Й. Бойчлер, М.
Бюхльман, Д. Криси, С. Лавенекс, Н. Ландерер, Й.
Маттхес, Ф. Эссер и т.д. Проблемы формирования
политической повестки дня в условиях глобализации
изучались такими учеными как Ф. Баумгартнер, Б.
Джоунс, С. Иенгар, Р. Кобб, М. МакКомб, Д. Шоу, Е.
Шхаттснайдер, К. Элдер и др.
Вместе с тем вопросы взаимовлияния масс–медиа и
политики в контексте формирования политической
повестки дня стали предметом научных исследований
сравнительно недавно. Особенно необходимо отметить
вклад в решении этой сложной задачи таких экспертов
как С. Валгрейв, П. Ван Аэльст, Й. Верхульст, Г.
Влингенгарт, К. Волтмер, Й. Лефевр, М. Найтеманс, С.
Сорока, Г. Тхесен и некоторых других.
Основным
недостатком
работ
в
сфере
взаимодействия масс–медиа и политики, формирования
политической повестки дня является отсутствие
глубоких компаративных исследований по странам,
регионам, историческим периодам.
Целью статьи является анализ некоторых аспектов
взаимовлияния политики и масс–медиа в современных
условиях, а также роль последней в формировании
политической повестки дня.
Медиатизация
политических
субъектов,
политических событий и политического дискурса как
одна из основных тенденций эпохи глобализации была
вызвана к жизни изобретением и развитием
телевидения, но стала доминирующей по мере
распространения
массовой
телекоммуникации,
коммерциализации СМИ и модернизации политических
процессов.
Как известно, коммуникация, прежде всего,
массовая, является необходимым условием для
функционирования любой политической системы.
Требования граждан, их поддержка существующей
политической системы может быть артикулирована
только посредством коммуникации, направляться в
политическое русло методами, инструментами и
формами СМИ, а уже затем получать выражение в виде
конкретных
действий
различных
политических
институтов. Точно так же эти действия (принятые
решения и политика) должны быть направлены обратно
к гражданам посредством массовой коммуникации. В
наши дни более чем когда–либо, политика не может
существовать без массовой коммуникации. Некоторые
специалисты даже полагают, что политика по своей
сути есть коммуникация [3, с. 423].
За последнее время особую актуальность приобрел
вопрос механизма появления в публичном пространстве
общественно значимых тем и роль в этом процессе
масс–медиа. К сожалению, изучение политической
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

повестки
дня
и
исследования
медиатизации
общественной и политической жизни разрабатывались
различными
научными
школами
[4].
Первая
проблематика опиралась на сильную эмпирическую
базу. Фокус внимания при изучении особенностей
формирования политической повестки дня удерживался
на тематических приоритетах. При этом оставалось
неясным, каким образом медиавлияние соотносится с
другими видами воздействия на политическую среду
[5].
С другой стороны, литература о медиатизации
характеризуется широкой теоретической базой и
целями без глубоких эмпирических исследований.
Однако необходимо отметить, что в последнее время
этот недостаток постепенно преодолевается. В
частности, выяснилось, что медиатизация существенно
влияет на организацию, по крайней мере, политических
партий и медиаповедение членов парламентов ведущих
европейских стран [6].
Относительно
формирования
политической
повестки дня следует сказать, что важность этой темы,
начиная с пионерской работы М. МакКомба и Д. Шоу
(1972 г.) [7], постоянно возрастала и в наше время
приобрела особое значение [8; 9]. Каждый
политический субъект имеет свою собственную
повестку дня, составленную в соответствие с его
собственной логикой и динамикой. Вот почему
некоторые темы могут быть актуализированы
различными путями. Например, повестка дня
политической партии содержится в ее программе,
списке первоочередных приоритетов [10]. Иногда ее
можно узнать путем изучения ежедневных пресс–
релизов во время избирательных кампаний и др.
Влияние медиа, как справедливо отмечает С.
Сорока, во многом зависит от содержания поднимаемых
проблем [11, c. 16]. Мы также должны отдавать себе
отчет в том, что не все типы медиаосвещения имеют
равный потенциал влияния на формирование
политической повестки дня. Так, многочисленные
исследования показывают, что печатные издания имеют
большее воздействие на формирование общественного
мнения, чем, к примеру, теленовости [12]. Но эта
закономерность проявляется не всегда. Многое зависит
от частоты и массовости подачи материала; чем более
политико–идеологической
гомогенны
по
своей
направленности масс–медиа, тем труднее политикам их
игнорировать. И, безусловно, очень важен сам тон
подачи новостей, то ли в негативном, то ли в
позитивном ключе [13, с. 19–21].
Как показали К. Грин–Педерсен и Р. Стубагер, а
также Р. Влиегенхарт и С. Вагрейв, большое значение в
многопартийной
системе
имеют
основные
характеристики партии. Это обусловлено важностью
партийных
институциональных
позиций
и
программных положений [14]. Партийному руководству
присуща и тенденция выдавать медиатизированные
проблемы за собственные изобретения. При этом, как
показал в своем исследовании Г. Тхесенн,
оппозиционные партии предпочитают плохие новости
как удобную позицию для целенаправленных нападок
на правительства и наоборот. И, наконец, многое
зависит от уровня политического развития и культуры
страны. Практически нет сравнительных исследований
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того, как правительства тех или иных государств
реагируют на медиа, насколько они ответственны в этих
вопросах и т.д. Литература о формировании
политической
повестке
дня
в
подавляющем
большинстве относится к одной стране, США.
Вместе с тем, относительно недавние исследования
А. Ван Далена и П. Ван Аелста (2012 г.) где сравнению
подвергались уже 8 европейских стран, обнаружило
существенные расхождения между ними [15]. Так
испанские журналисты считают, что роль медиа в
выработке политической повестки дня очень мала. По–
видимому, это обусловлено относительно высоким
уровнем политического контроля над медиа и
значительной концентрацией власти. В политических
системах, где отсутствует сильная централизованная
власть (Швеция, Норвегия и другие скандинавские
страны) политики склонны больше прислушиваться к
мнению журналистов.
Мы убеждены, что исследования политической
повестки должны быть комплементарными с теориями
медиатизации. Вот почему нам бы хотелось более
подробно
остановиться
на
нескольких
идеях
относительно того, как эти концептуальные подходы
могут быть переведены в режим диалога и
взаимоусиления.
Поскольку медиатизация – это широкая теория,
которая затрагивает все аспекты политики, то
чрезвычайно
важно
выяснить,
где
вопросы
политической повестки дня могут быть полезны. В этом
отношении
очень
плодотворна
концепция
Й.
Стрембака, который выделяет четыре взаимосвязанные
темы. Первая – насколько новостные медиа становятся
важным
источником
информации
и
каналом
коммуникации между гражданами и политиками.
Вторая – фокусируется на уровне независимости медиа
от политических институтов. Третья – относится к
степени,
в
какой
медиаконтент
определяется
независимыми
ценностями
журналистов
и
необходимостью
привлечь
внимание
большей
аудитории. Все они влияют на поведение и риторику
политиков, что составляет четвертую тему. Она
касается того, насколько политики приспосабливают
свое понимание и поведение к логике масс–медиа в
сравнении с политической логикой [16].
Очевидно, что определение политической повестки
дня – это и способность медиа участвовать в этом
процессе. А степень освещения событий влияет на
приоритет тематики для политиков. Оформление
политической
повестки
дня
общества
при
непосредственном
участии
медиа
начала
разрабатываться в США еще в 1990–х гг. в работах К.
Трумбо (1995 г.), Ф. Баумгартнера, Б. Джоунса, Б. Лича
(1997 г.), Д. Едвардса, Д. Вуда (1999 г.).
Большинство исследований указывает на то, что
медиа имеют определенную власть, но она в
значительной мере ограничена. СМИ влияют на
некоторые общественно значимые вопросы, но не на
все, и только в определенном политическом контексте.
Они воздействуют скорее на то, что говорят политики,
нежели на то, что они делают.
Наблюдения за политической элитой в нескольких
западноевропейских европейских странах показывает,
что большинство из них воспринимает медиа как
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неоспоримый источник новых тем и считают
необходимым
учитывать
их
в
повседневной
деятельности. Таким образом, их поведение становится
медиатизированным. Значительно меньше изучена
проблематика медиавлияния на персональную карьеру
политиков [17].
В
большинстве
современных
исследований
отношения между медиа и политикой описываются как
взаимные. Политические субъекты адаптируют темы,
которые медиатизированны и наоборот, СМИ начинают
освещать то, на чем остановилось внимание политиков.
Особая роль при этом принадлежит новостному блоку.
Положение дел с течением времени может
измениться и, как предсказывает теория медиатизации,
в сторону усиления влияния масс–медиа. Мы склонны
предполагать, что взаимозависимость СМИ и политики
возрастет в обоих направлениях, но пока не имеем
достаточного эмпирического доказательства для этого
утверждения.
Необходимо также понимать, что политические
институты различаются по их потребности в гласности,
и это, в свою очередь, объясняет, почему институты и
процессы, которые нуждаются в рекламе и
самостоятельных
презентационных
проектах
значительно больше медиатизированы чем те, которые
сосредоточены на выработке политики и принятии
решений [18, с. 177]. Очевидно также то, что
оппозиционные политики более медиатизированны по
сравнению с провластными. Во–первых, они имеют
больше возможностей политизировать привлекательные
для них темы из медиаповестки, придавая этому
негативное оформление. А, во–вторых, возрастающее
количество скандалов в медиа прямо воздействует на
избирателей при голосовании.
Из проведенного анализа можно выделить три
аспекта. Во–первых, взаимоотношения между медиа и
политикой имеют взаимный характер. Медиа влияют на
деятельность политических элит и наоборот. Вместе с
тем очень часто наблюдается перекос в сторону
переоценки влияния медиа, когда политики не хотят, но
вынуждены адаптироваться к логике СМИ в условиях
угрозы потери власти и автономии. Во–вторых, даже в
случае использования политическими субъектами
актуальных тем медиа, они их часто направляют в русло
собственной интерпретации фактов, событий и
процессов для достижения ясно определенных
политических
целей.
В–третьих,
медиатизация
политики, как одна из ведущих тенденций
современности, исходит их ускорения социальных и
политических изменений с течением времени, а также
растущем влиянии медиа на политические процессы.
Будущие исследования будут направлены на более
детальное
изучение
механизмов
формирования
политической повестки дня в органах власти
(президент, правительство, парламент и др.).
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The role of the media in shaping the political agenda
Agenda–setting is one of the most influential theories on the media’s political
importance. Experts use the term “political agenda–setting” to refer to the transfer of
media priorities to political priorities. However, it has not been conceptualized as
part of the process of the mediatization of politics.
Political agenda–setting studies have a strong empirical focus. They deal mainly
with testing the effect of the media agenda on the political agenda in different contexts
and circumstances. The literature on mediatization, on the other hand, has been
characterized by a broader theoretical input and goals. The thesis on mediatization of
politics provides an overarching view on the role of the media in the political system,
and influence of media in political processes.
While being strong on conceptual discussions and theoretical perspectives, the
mediatization literature is lacking in empirical research. Admittedly, some recent
studies explore mediatization empirically. We are going to consider how political
agenda–setting could be interactive with the more comprehensive theory of the
mediatization of politics.
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Роль мас–медіа у формуванні політичного порядку денного
Формування порядку денного є однією з найвпливовіших теорій, що
вивчають політичну важливість ЗМІ. Експерти використовують цей термін
для позначення трансформації пріоритетів мас–медіа в політичні. Але він не
був концептуалізований, як частина процесу медіатизації політики.
Дослідження політичного порядку денного мають солідну емпіричну базу.
Вони стосуються, головним чином, ефекту впливу тем ЗМІ на формування
політичного порядку денного в різних контекстах і обставинах. З іншого боку,
література з медіатизації політики характеризується більш широким
теоретичним обґрунтуванням. Вона забезпечує розуміння ролі мас–медіа в
політичній системі держави і впливу ЗМІ на політичні процеси.
Будучи аргументованою по концептуальним підходам і теоретичним
перспективам, теорія медіатизації політики не має достатніх емпіричних
досліджень, хоча останнім часом вони почали проводитися. Ми намагатимуся
розглянути, як формування політичного порядку денного може взаємодіяти з
теорією медіатизації політики.
Ключові слова: мас–медіа, медіатизація політики, формування порядку
денного, політичний порядок денний.
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“НОВІ МАС–МЕДІА” ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ
НА СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
Аналізуються “нові мас–медіа” як суттєвий чинник розвитку політичних
процесів. Розглядаються особливості політичної комунікації в провідних
соціальних мережах на різних рівнях: між громадянами, між владою і
суспільством. Акцентується увага на нових функціях соціальних мереж, які в
умовах подальшої демократизації суспільства сприяють мобілізації та
самоорганізації громадян, активізації їх політичної поведінки. Обґрунтовано
ідею взаємозалежності розвитку “нових мас–медіа” із реалізацією принципів
прямої демократії в українському суспільстві.
Ключові слова: політична комунікація, медіа, нові мас–медіа, соціальні
мережі, веб–бригад, інтернет–дискусія, астротурфінг, краудсорсинг.

Стрімкий розвиток Інтернет–технологій в сучасному
світі якісно змінив психологічну реальність: з’явилися
віртуальні університети, бібліотеки, державні установи,
офіси, гроші тощо. Ключовим трендом політичної
комунікації стало формування і зростання ролі
соціальних мереж, блогів, Youtube, які, однак,
“характеризуються низьким рівнем контролю над ними,
значним мобілізаційним потенціалом, що сприяє
високій соціальній самоорганізації громадян” [1].
Переважно вони задають ті форми політичної
поведінки, які з часом втілюються в реальному вимірі.
У зв’язку з тим, що соціальні мережі, блоги не
належать до традиційних ЗМІ, їх можна визначити як
“нові мас–медіа” (НММ), які поступово витісняють
традиційні інструменти впливу на громадську думку.
Нові медіа – це термін, що означає появу в кінці XX ст.
цифрових, комп’ютерних, інформаційних, мережевих
технологій і комунікацій [2]. Взагалі з філософської
точки зору медіа визначаються як “протез людини, його
продовження у світі. Протез, який належить і не
належить суб’єктові, є рідним і чужорідним одночасно.
Виконуючи функцію протеза, медіа знаходиться на
межі внутрішнє/зовнішнє, встановлює і порушує ці
межі. Медіа дивляться на тебе зсередини і показують
зовні” [3]. Це призводить до того, що життя стає
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

несправжнім, керованим і передбачуваним та втрачає
усілякий сенс.
Нині НММ набагато більше за традиційні ЗМІ
визначають соціальний і політичний порядок денний,
здатні мобілізувати громадян для розв’язання нагальних
проблем або для участі в акціях і протестах, створюють
приводи у новинах, безконтрольно втручаються в
повсякденне життя, роблячи його максимально
транспарентним. При цьому ні влада, ні суспільство не
виробили дієвих механізмів контролю за таким
втручанням. В результаті багато суспільних і
політичних інститутів стають вкрай уразливими.
Перераховані особливості актуалізують дослідження
ролі та функцій НММ в політичній площині.
Проблеми використання Інтернету, інформаційних і
комунікативних технологій у виборчих процесах
активно досліджувались як зарубіжними, так і
вітчизняними науковцями (В. Андрущенко, Г.
Атаманчук, О. Батанов, В. Бебик, А. Біккулов, М. Варій,
М. Вершинін, А. Гірник, М. Грачов, М. Кастельс, С.
Кара–Мурза, Н. Качинська, М. Клепацький, В.
Корнієнко, Л. Кочубей, А. Мадатов, О. Маліс, В.
Недбай, Г. Почепцов, С. Телешун, С. Хантінгтон, А.
Чеснаков, Р. Шайхутдінов, С. Штурхецький та інші).
Однак через те, що НММ з’явились порівняно
недавно, їх вплив та ефективність у політичній сфері є
мало дослідженими, що й визначило мету статті:
проаналізувати роль НММ у політико–комунікативних
процесах.
НММ, зокрема, соціальні мережі вкоренилися
практично в усіх сферах життя суспільства: в політиці
(впливові
транснаціональні
політичні
актори
організовують “Twitter”, “Facebook” та ін., впливають
на прийняття важливих політичних рішень), в економіці
(встановлюють ефективний канал комунікації між
брендами і споживачами), в релігії (інтенсифікують
діалог всередині конфесій і між ними), в культурі
(створюють доступні майданчики культурного обміну, а
в галузі дозвілля завоювали позицію лідера), і, в першу
чергу, в повсякденному спілкуванні – особливо серед
міського населення і молоді.
В політичному просторі важливою є проблема
впливу НММ на мобілізацію та самоорганізацію
громадян, активізацію політичної поведінки. Дискусія
щодо ролі соціальних мереж в “кольорових
революціях”,
дестабілізації
Близького
Сходу,
українській кризі 2013–2014 рр., новій хвилі
демократизації стала однією з найактуальніших
останнім часом. Активне використання під час цих
подій “Twitter”, “Facebook”, “Вконтакте” та ін.
інформаційно–комунікаційних технологій (ІКТ) стало
вагомим чинником їх масовості та ефективності.
Проте зауважимо, що на сьогоднішній день Україна
посідає 32 місце серед 198 країн за кількістю Інтернет–
користувачів в світі. При цьому, показник проникнення
Інтернету в Україні у 2013 р. становив близько 34%,
проти сьогоднішніх 37,5%. За даними Київського
Міжнародного Інстутиту Соціології (КМІС), у вересні
2013 р. 49,2% дорослого населення України
користувалися Інтернетом. За даними дослідження,
найчастіше в мережу виходять користувачі віком від 15
до 29 років (39% респондентів) і в містах з кількістю
населення понад 100 тис. осіб (53% респондентів) [4].
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Іншими словами, в процесі дослідження “нових” мас–
медіа як інструменту політичного впливу, потрібно
враховувати особливості аудиторії та її характеристики.
Для українських протестних виступів 2013–2014 рр.
НММ мали важливе значення. Американські медіа
дослідники вивчали місце соціальних мас–медіа під час
Євромайдану і дійшли висновку щодо різних стратегій
використання “Twitter” і “Facebook”: тоді як “Facebook”
слугував головною інформаційною та мобілізаційною
платформою для української аудиторії, “Twitter” – для
привернення уваги міжнародної спільноти. У лютому
2014 р., після кривавих подій на Майдані, дослідники
опублікували оновлені дані про сплеск активності у
соціальних мережах, зауважуючи гнучкість “Facebook”
та “Twitter” як інструментів протестів, вони виявились
ефективними платформами для поширення інформації
за межі України, організації опору та координації
ресурсів [5].
Експерти звертають увагу на таку кореляцію:
“протести в тих державах, де використання ІКТ було
максимально активним, проходили за більш м’яким
сценарієм. Деякі фахівці вважають таку кореляцію
наслідком гуманістичної ролі Інтернету. Проте
насправді причинно–наслідковий зв’язок скоріше
носить зворотний характер: чим більше розвинена
держава в соціально–економічному відношенні і чим
ліберальніше ставиться режим до вільної комунікації,
тим вищий рівень проникнення ІКТ, включаючи
соціальні мережі” [6].
Флагманом процесу становлення соціальних мереж,
як нового глобального політичного актора, є “Google”.
Ця найбільша IT–корпорація, на відміну від “Facebook”,
“Twitter”,
“LinkedIn”,
“MySpace”,
“Friendster”,
“Одноклассники”, “Вконтакте”, “Instagram” та інших
НММ, цілком виразно позиціонує себе як гравця на
різних майданчиках, включаючи взаємодію з державою,
причому необов’язково в рамках PR, GR, або для
налагодження дружніх відносин. Вона ставить перед
собою цілі, що далеко виходять за рамки комерційних
інтересів, і заручається підтримкою на найвищому
державному рівні.
І хоча “самі соціальні мережі в Арабській весні не
проявили себе в якості суб’єктів незалежно
корпоративних інтересів, подібних ТНК ... їх
керівництво не намагалося управляти протестною
активністю або хоча б направляти її” [6]. Тому можна
констатувати появу нового суб’єкта світової політики,
який поряд з МПО, МНВО і ТНК визначатиме світову
політику і конкуруватиме з державами, які є
традиційними
політичними
акторами
світового
масштабу.
Варто відзначити, що медіа експерти визнають, з
одного
боку,
соціальні
мережі
ефективними
інструментами для мобілізації громадян щодо участі у
масових акціях. З іншого боку, соціальні мережі поки не
повністю управляють своєю аудиторією, проте у
просторі мережевої комунікації існують такі технології
управління. Соціальні мережі здаються повністю
прозорими, об’єктивними і вільними від ідеології лише
на перший погляд.
У полі публічної політики, в тому числі й
української, активно використовуються технології
Інтернет–дискусій за участю веб–бригад. “Веб–
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бригади” – інтернет–користувачі, які контролюються
замовником інформації, займаються формуванням
потрібної
замовнику
громадської
думки
та
маніпуляціями суспільною думкою в Інтернеті. У
зв’язку із цим з’явився спеціальний термін
“астротурфінг” – використання сучасного програмного
забезпечення або спеціально найнятих користувачів для
штучного управління громадською думкою.
Астротурфінг може застосовуватися для витіснення
думки реальних людей на веб–форумах, для
фальсифікації діяльності громадських і політичних
організацій в Інтернеті. Астротурфінг використовують
політтехнологи, спецслужби, національні уряди різних
держав в політичних цілях і транснаціональні
корпорації у бізнесі. Астротурфінг може бути
найважливішим каналом реалізації м’якої сили в
сучасній політиці.
Серед інших нових форм мережевого характеру,
протилежних “астротурфінгу”, можна назвати таке
явище, як “краудсорсинг” – “передачу будь–яких дій,
робіт і функцій невизначеному зовнішньому колу осіб
на неоплачуваній основі... дозволяє в рамках єдиного
сервісу агрегувати і ретранслювати інформацію” [2, с.
65] за допомогою будь–яких мобільних пристроїв. Інші
автори визначають це явище, як “колективну роботу
безлічі учасників з рівними можливостями дій щодо
розв’язання проблем, обговорення або створення
спільного продукту” [7] або суспільного блага.
Єдино можливим шляхом розв’язанням проблеми
демократизації суспільства, поряд з активізацією
масових громадянських рухів, стає такий механізм
прямої демократії, як “краудсорсинг”. Політичний
краудсорсинг,
як
феномен
становлення
і
функціонування
безособового
колективного
політичного актора нового типу, – тема досить нова в
політичному дискурсі, проте зрозуміло, що політичний
краудсорсинг
реалізується
двома
шляхами:
безпосередньо (наприклад, проект Конституції Ісландії,
написаний в процесі спільної онлайн–роботи; поправка
до Конституції Фінляндії, яка зобов’язує парламентаріїв
в обов’язковому порядку розглядати пропозиції
громадян, які набрали 50 000 підписів та ін.) і
опосередковано (російські проекти Навального, які
чинять політичний тик на владу).
Сучасні краудсорсингові платформи і способи
організації
роботи
безлічі
людей
дозволяють
наблизитися до прямої демократії. Але очевидно, що
політичний краудсорсинг породжує нові проблеми і
виклики, в тому числі й політичній науці, ставлячи
питання про можливості маніпуляцій, достовірності та
легітимності політичних рішень, прийнятих за
допомогою краудсорсингу.
Активно використовують НММ і політичні діячі,
зокрема, сервіс “Twitter”. Згідно з дослідженням
видання “Foreign Policy” [8]), де аналізуються “Twitter–
аккаунти” найвпливовіших світових політиків, лідирує
в цьому списку Президент США Барак Обама [9]. Б.
Обама приділяє першочергове значення висвітленню
своїх робочих буднів, а також є рекордсменом за
кількістю “ретвітів” за всю історію сервісу. Йдеться про
записи “Ще чотири роки”, які він зробив у 2012 р. після
перемоги над своїм суперником Міттом Ромні на
президентських виборах. Їх “ретвітнули” більше 360
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

тис. користувачів соцмережі. Але крім політики Б.
Обама пише про повсякденні речі і спілкується у
“Twitter” зі своїми виборцями, що робить його
найпопулярнішим інтернет–політиком з аудиторією
майже у 35 мільйонів читачів. Крім того, Б. Обама
офіційно підтверджує свою реєстрацію в шістнадцяти
соціальних
мережах,
наприклад,
“Facebook”,
“MySpace”, “Youtube”, “Twitter”, “Flickr” та інших.
Друге місце в цьому переліку займає прем’єр–
міністр Великобританії Девід Кемерон [10]. Його поява
в “Twitter” була радше даниною моді тому, що раніше
він досить критично ставився до захопленості політиків
мікроблогами. Аккаунту Кемерона лише рік, але він
веде його сам і майже щодня. Також примітно, що в
2011 р. Британський парламент офіційно підтримав
використання “Twitter” під час засідань, щоб підвищити
прозорість своєї роботи. Таким чином, члени
парламенту можуть під час засідань у своїх мікроблогах
коментувати та обговорювати законопроекти. Як було
заявлено в процесі дебатів, “використання “Twitter”
допомагає
членам
парламенту
залишатися
поінформованими, бути на зв’язку і бути підзвітними
своїм виборцям” [11].
Однак соціальні сервіси можна використовувати і
для негативного впливу, зокрема, на імідж політичної
сили, якщо зламати аккаунт і написати в ньому щось
таке, що привертає увагу. Це один із сучасних
інструментів чорного PR, який може цілком активно
використовуватися конкурентами в політичному
просторі. Крім того, в Інтернеті багато інформації, яка
спрямована проти певної держави, певних соціальних
груп, підживлює ненависть і сепаратизм.
Стає очевидним, що НММ впливають і змінюють
політичну комунікацію. Серед їх характеристик в цьому
процесі можна відзначити такі:
– швидкість отримання політичної інформації.
Сьогодні швидше і зручніше отримати інформацію за
допомоги можливостей НММ;
– можливість багатьох громадян не тільки
отримувати потрібну їм інформацію, а й самим бути її
джерелом. Індивід отримує можливість в короткий
строк і самостійно висловити власну думку за
допомогою блогів, форумів, коментарів, відеороликів,
скориставшись соціальними мережами (“Twitter”,
“Facebook”, “Youtube”). Таким чином, людина починає
брати безпосередню участь у політичному процесі. У
політиків у цьому випадку виникає велика
відповідальність при веденні діалогу з громадськістю.
Хоча мова про політичну нейтральність тут викликає
значні сумніви;
– можливість політичної реклами і просування
кандидата. Політичні лідери і партії все частіше
використовують можливості НММ в якості політичного
інструменту (реклама, PR, політична боротьба за
авторитет і імідж). Практично у кожного політика нині
є власні сторінки в найпопулярніших соціальних
мережах. Найважливішим тут є те, що так залучається
молоде покоління громадян (основні користувачі
Інтернету), що, в свою чергу, забезпечує їх більшу явку
на виборах [12];
– можливість об’єднання і самоорганізації громадян
для участі в акціях протесту або організації допомоги
для тих, хто її потребує тощо.
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Але наскільки якісна і різнобічна політична
інформація, яка надається громадянам НММ? Якою є
частка дезінформації у повідомленнях? Звичайно, слід
припустити наявність значної долі маніпуляції
суспільною свідомістю, що реалізується через соціальні
мережі. З плином часу Інтернет–простір зростав, у
ньому з’являлися нові ресурси і аудиторія, готова
отримувати, переробляти і розповсюджувати різну
інформацію. Актуальність НММ зростає й в процесі
військово–політичних конфліктів: важливо, кого
сприймають “ворогом”, кого “жертвою”, і як ЗМІ
демонструють
їхні
образи.
НММ
можуть
інтерпретувати ці образи відповідно до замовлення
певних власників ресурсів, політиків або тієї чи іншої
держави.
Тут йдеться про дезінформацію, яка є свідомо
помилковою інформацією, що надається для більш
ефективного ведення бойових дій, перевірки на витік
інформації і напрямок її витоку, а також сам процес
маніпулювання інформацією, введення кого–небудь в
оману шляхом надання неповної або повної, але вже не
потрібної інформації, а також спотворення її частини.
Метою такого впливу є прийняття об’єктом
дезінформації рішення, вигідного для маніпулятора
[13].
Сьогодні в Україні діє низка розвинених соціальних
мереж, які охоплюють максимальну аудиторію:
“Facebook”, “Одноклассники” і “Вконтакте”. Проте у
2014 р. відбувся запуск низки проектів українських
соціальних мереж. Кожна з них, будучи створеною
невдовзі після подій на Майдані та граючи на
патріотичних почуттях, заявила про амбіції потіснити
російські “Вконтакті” та “Одноклассники”. Нині на
статус “першої української соціальної мережі”
претендує відразу п’ять порталів – weua.info,
druzi.org.ua, ukrface.net, ц.укр та combine.pp.ua. Крім
цього, функціонує ще близько десяти таких же сайтів,
створених за останні роки, серед яких ukrainci.org.ua,
yachudo.com та znayomi.com. Однак перетворення
українських мереж у найпопулярніші канали політичної
комунікації є дещо сумнівним. Оскільки світ стає дедалі
більш глобалізованим, тому успішною буде та
соціальна мережа, яка дає максимальну кількість
контактів. Ще 3–4 роки тому в багатьох країнах світу,
зокрема, в Німеччині та Польщі, існувало безліч
локальних соцмереж, але більшість із них були
приреченими.
Отже, сьогодні стратегічно важливим каналом
політичної комунікації є соціальні мережі, блоги як
“м’яка” політична сила в Україні. НММ сприяють
встановленню постійного зворотного зв’язку між
владою та частиною населення, яка займає активну
громадську позицію, вони є важливим засобом
іміджетворення,
надають
можливість
для
самоорганізації та мобілізації громадян в політичному
просторі. Однак українські політики ще недооцінюють
роль “нових мас–медіа”, недостатньо активні в
соціальних
мережах
і
втрачають
можливість
підтримувати контакт із електоратом.
З метою наближення влади до громадян було б
корисним створити аккаунти регіональних та місцевих
органів влади у соціальній мережі, що спростило б
комунікацію населення та інститутів влади, підвищило
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ефективність та оперативність реалізації громадянських
ініціатив і, безумовно, сприяло б утвердженню
позитивного іміджу політичної влади в України.
НММ поступово можуть перетворитись на
політичного гравця, поведінку якого буде складно
передбачати. Тому політики повинні постійно в
соціальних мережах звітувати про свою діяльність,
підтримувати контакт із громадянами, залучати активну
частину
суспільства
до
творення
політичної,
економічної і соціокультурної стратегій в державі,
реалізації на практиці дієвих ініціатив та можливості
оперативного розв’язання актуальних проблем, що
означає функціонування політичної комунікації не
тільки на віртуальному, а й на реальному вимірах.
Особливості та ефективність політичної комунікації
у соціальних мережах потребують подальших
досліджень, особливо в контексті пошуку механізмів
підвищення
відповідальності
політиків
перед
суспільством, а також пошук шляхів зменшення
маніпуляцій із суспільною свідомістю.
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“New media” as a factor of impact political communication
The “new media” is analyzed as an essential factor of the political processes
development. The features of political communication on the leading social networks
are analyzed at different levels: between individuals, between the government and
society. The attention is focused on new functions of social networks, which contribute
to the mobilization and self–organization of citizens, enhance their political behavior
in the further democratization of the society. The article proves the idea “new media”
interdependence with the implementation of the direct democracy principles in
Ukrainian society.
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“Новые масс–медиа” как фактор влияния на современные
политические коммуникации
Анализируются “новые масс–медиа” как существенный фактор развития
политических процессов. Рассматриваются особенности политической
коммуникации в ведущих социальных сетях на разных уровнях: между
гражданами, между властью и обществом. Акцентируется внимание на новых
функциях социальных сетей, которые в условиях дальнейшей демократизации
общества способствуют мобилизации и самоорганизации граждан,
активизации
их
политического
поведения.
Обоснованно
идею
взаимозависимости развития “новых масс–медиа” с реализацией принципов
прямой демократии в украинском обществе.
Ключевые слова: политическая коммуникация, медиа, новые масс–медиа,
социальные
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ХУДОЖНЄ КІНО В ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ
Розглядається художнє кіно як чинник політичних процесів, беручи до
уваги різноманітні існуючі типологізації останніх. Сталим в науковій
літературі є твердження, що кіно, як вид ЗМІ, може виступати фактором, що
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впливає на перебіг політичних процесів. Метою даного дослідження є
встановити, чинником яких саме політичних процесів можна розглядати
художнє кіно. Для цього автор звернувся до аналізу ролі художнього кіно у
політичних процесах, виходячи с рівнів їх протікання, чинників стабільності,
легальності або нелегальності, часових рамок та вектору спрямування
політичних процесів. Встановлено, що художнє кіно може виступати
чинником політичних процесів в межах політичної системи держав та на
наддержавному рівні. Відбувається зростання ролі цього виду ЗМІ у
трансформаційних політичних процесах, а за часовими рамками – в середньо, і
довгострокових, відображаючи політичні та ідеологічні макротенденції змін
політичних систем. За напрямом протікання кіно включене в вертикальні
політичні процеси, в яких держава може виступати як ініціатором, так і
контрагентом.
Ключові слова: політичні процеси, художнє кіно, кінематограф, політичні
трансформації, ЗМІ.

Художній кінематограф є засобом масової
інформації, і водночас мистецтвом, що справляє
потужний вплив на різноманітні сфери суспільного
життя: громадське, сферу відпочинку, індустрію медіа,
політику, тощо. Роль художнього кіно в політичних
процесах обговорюється на буденному рівні, у ЗМІ, в
колах людей, що практично займаються політикою.
Практично загальновизнаною в останні роки стала теза,
що формування державою власної політики в галузі
кіно є невід’ємним елементом політичного виховання
громадян, експорту національної культури, формування
іміджу держави за кордоном, та навіть, фактором
національної інформаційної безпеки. Проте, в
політичній науці проблематиці значення художнього
кіно в політиці надається замало уваги. Зокрема,
практично відсутні напрацювання у питанні визначення
його ролі з точки зору різноманіття політичних
процесів.
Існуючі наукові напрацювання в цій сфері можна
умовно поділити на дві групи. До першої належать
дослідження науковцями політичних процесів. Деякі з
них, серед іншого, побіжно звертали увагу і на роль
медіа, зокрема кіно, у політичних процесах. Серед них –
російські дослідники А. Мельвіль [5], А. Дегтярьов [3].
Науковець О. Рой в роботі “Дослідження соціально–
економічних і політичних процесів” [9] також
торкається даної проблематики. До другої групи
досліджень відносяться численні праці науковців з
різноманітних гуманітарних дисциплін: соціології,
соціальної психології, культурології, кінознавства, в
яких досліджуючи художнє кіно з різних позицій,
автори звертають увагу і на політичне значення
кінематографу. Зокрема, вони подають емпіричний
матеріал використання кіно в політичних процесах.
Серед них варто відзначити роботу американського
культуролога В. Паперного “Культура два” [6], працю
російського дослідника Б. Борисова “технології реклами
і PR” [2], С. Кара–Мурзи “Маніпуляція свідомістю” [4],
І. Задоріна “ЗМІ і масова політична свідомість”. Серед
українських науковців відзначимо роботу Г. Почепцова
“Семіотика” [8] та С. Безклубенка “Кіномистецтво та
політика” [1].
Згадані
праці
є
ґрунтовними,
глибокими
дослідженнями в своїх сферах, однак в жодній з них
автори не звертаються безпосередньо до проблематики
різноманіття політичних процесів у їх зв’язку з
художнім кінематографом.
В даній роботі автор звернувся до визначення ролі
художнього кіно в політичних процесах, аналізуючи
останні з точки зору різноманітних існуючих в науковій
літературі критеріїв типологізації політичних процесів.
Метою такого дослідження є встановити, чинником
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яких саме політичних процесів можна розглядати
художнє кіно.
Політичні процеси надзвичайно різноманітні і
типологізуються за великою кількістю різних критеріїв.
Проте, художнє кіно виступає чинником не у кожному
політичному
процесі.
Тому
для
подальшого
дослідження необхідно звернутися до з’ясування
основних типів політичних процесів. Це дасть змогу
встановити, чинником яких саме політичних процесів
може виступати художнє кіно.
Різні дослідники виокремлюють велику кількість
типів політичних процесів. Так, у Новітньому
політологічному словнику за редакцією Д. Погорєлого
за відповідними критеріями виокремлюються наступні
процеси: внутрішньополітичні та зовнішньополітичні;
еволюційні та революційні; конфронтаційні та
консенсуальні; стабільні та нестабільні; довготривалі
так короткострокові; глобальні, регіональні та локальні;
відкриті та латентні [7, c. 199].
Загалом, в науковій літературі наводиться багато
типологій політичних процесів. На заглиблюючись в цю
проблематику ми зазначимо лише найбільш повні
підходи. Для порівняння с попередньою класифікацією
звернемося також до підходу А. Мельвіля. Він
виокремлює наступні типи політичних процесів:
локально регіональні та глобальні; внутрішньосистемні
та перехідні (транзитні); стабільні та кризові; легальні
та тіньові [5, c. 295]. Такий підхід є також доволі
типовим і багато в чому збігається з попереднім.
Базуючись на таких загальних класифікаціях,
проведемо аналіз, чинником яких саме політичних
процесів може виступати художнє кіно.
За рівнем протікання політичні процеси поділяються
на глобальні та локально–регіональні. Перші
відбуваються
на
рівні
держав,
наддержавних
спільностей та всього світу, в той час як другі
характерні для окремих регіонів, та інших політичних
спільнот в межах політичної системи певного
суспільства.
Базовим для розуміння ролі художнього кіно у
політичних процесах з точки зору їх рівня є той факт,
що воно є дорогим та складним видом мистецтва та
масової індустрії. Відповідно, воно створюється лише
для великих аудиторій. Виключенням в цьому сенсі
може слугувати лише авторське кіно. Однак проблема
розрізнення авторського та масового кіно виходить за
межі даного дослідження.
Масове художнє кіно в ідеологічному сенсі апелює,
перш за все, до історичних та культурно–політичних
тем, тобто, воно працює на рівні цілих “культур” (в
тому числі і політичних) в їх широкому сенсі.
Відповідно, основною сферою функціонування кіно з
точки зору “масштабу аудиторії” є культурно–політичні
спільності людей. Найчастіше, такими спільнотами є
народи
окремих
держав.
Відповідно,
можна
припустити, що основним рівнем політичних процесів,
на якому функціонує кіно, є рівень держав.
Крім того, художній кінематограф с огляду на свою
організаційно–технічну складність та орієнтованість на
великі аудиторії, може використовуватись лише
потужними політичними акторами, головним з яких в
даному сенсі виступає держава. Саме держава
формулює політико–ідеологічні настанови, бачення
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історичного
минулого
суспільства,
створює
ідеологічний базис легітимації політичної влади.
Окрім рівня держав, художнє кіно, без сумніву,
відіграє важливу роль у політичних процесах
наддержавного рівня. На цьому рівні держави–
культуртрегери (тобто ті, що поширюють свою
культуру за власні межі) є генераторами стандартів
політичної поведінки, ідеологічних настанов для цілих
цивілізацій, і навіть, всього світу. В наш час в даному
контексті мова йде, перш за все, про Сполучені Штати,
які засобами власного кінематографу поширюють своє
бачення політики як такої у різних сенсах цього слова.
Це бачення стає потужним об’єднуючим фактором для
Заходу, як єдиної (хоча і доволі гетерогенної)
культурно–політичної спільності. Таким чином, через
формування політичних поглядів таких великих
спільностей кіно є чинником глобальних (наддержавних
та світових) політичних процесів.
Зазначимо, що США тут наведені лише як приклад
потужного політичного актора, що засобами кіно на
рівні глобальних політичних процесів формулює
політичний порядок денний та стандарти політичної
культури. В цьому контексті важливим аспектом даної
проблематики є формування в сучасному світі
потужних держав–виробників кіно, які хоч і не
виходять з ним на світовий рівень, використовують
кінематограф у політичному впливі в межах окремих
регіонів світу. Такими державами зараз є Франція, Індія,
Китай, та ряд інших. Надалі ми детальніше звернемося
до проблематики використання кіно як чинника
політичних процесів на рівні регіонів світу. Тут лише
зазначимо, що такий вплив має місце.
Відповідно, якщо в контексті політичних процесів
кіно функціонує в межах відносно розвинених
культурно–політичних спільнот, то на локально–
регіональному рівні (тобто на рівні регіонів в межах
окремих держав), воно стає самостійним чинником
політичних процесів лише у відносно суб’єктивованих
регіонах. Тобто таких, які і представляють собою певну
відносно автономну політичну спільноту, що може
генерувати самостійні політичні сенси, ідеологічні
настанови, політичний порядок денний, тощо. В
сучасному світі такими самостійними в культурно–
політичному сенсі регіонами є, наприклад, Каталонія в
Іспанії, Шотландія у Великій Британії, Гонконг у Китаї,
тощо. Лише в таких утвореннях в межах держав, які
наділені великою автономністю в культурному,
історичному і політичному сенсах, створюється
політичне кіно, що наділене самостійним ідейно–
політичним змістом, і виступає чинником політичних
процесів на рівні таких регіонів.
У всіх інших випадках художнє кіно може виступати
чинником
політичних
процесів
на
локально
регіональному рівні лише в силу включеності таких
регіонів у політичну систему відповідної країни.
Найчастіше, регіони як в унітарних, так і у
федеративних державах не є самостійними суб’єктами
замовлення кіно. Тим більше, вони не генерують власні
ідейно–політичні настанови, які транслювалися би
засобами такого кіно.
Таким чином, художнє кіно виступає потужним
чинником політичних процесів на міжнародному рівні
та рівні держав. На локально регіонально–
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регіональному рівні воно може бути таким чинником
лише в тій мірі, в якій певний регіон прагне до власної
політичної самостійності. В інших випадках художнє
кіно не є характерним чинником політичних процесів на
локально–регіональному рівні.
Важливим критерієм класифікації політичних
процесів з точки зору впливу на них художнього кіно є
фактор стабільності політичних систем. За цим
критерієм
політичні
процеси
поділяються
на
внутрісистемні, тобто ті, що протікають в стабільних
політичних системах, та перехідні – характерні для
політичних систем, що переживають трансформацію.
Вихідною тезою для визначення ролі художнього
кіно в стабільних та трансформаційних політичних
процесах є той факт, що художнє кіно є інструментом
творення політичних міфів, візуалізації ідеології,
легітимації політичної влади, створення візуально
доступних проектів політичного майбутнього, тощо. В
цьому сенсі кінематограф є затребуваним як у
стабільних політичних системах, так і у тих що
переживають транзитні процеси.
Проте, особливо потужним є його вплив в
перехідних політичних системах, в часи криз, оскільки
під час трансформаційних змін ідеології, політичної
культури, ціннісних орієнтирів, художнє кіно виступає
інструментом заповнення аксіологічного вакууму, що
виникає в суспільстві під час руйнації ідеології та
старого суспільно–політичного укладу життя. Кіно за
таких умов стає джерелом черпання суспільством нових
еталонних політичних зразків, нових політичних
перспектив у їх конкретно–образному вираженні.
Тобто,
мова
йде
про
функцію
політичної
ресоціалаізації, яку виконує художнє кіно в транзитних
політичних процесах.
Особливо явище впливу кіно на трансформаційні
процеси в політичних системах можна прослідкувати на
прикладі країн, що розвиваються, або держав, що
переживали пострадянські політичні трансформації. За
умов декларованої демократизації, кінематограф (перш
за все, американський) виступав на пострадянському
просторі певним джерелом візуальних уявлень про
ідеальний (а кіно завжди є світом ідеального) спосіб
життя, політичні практики, владно–суспільні відносини,
тощо.
Особливо це важливо в посткризові (після війн,
революцій, глобальних реформ) часи, коли є
необхідність в писанні нової історії, створенні нових
ідеальних політичних образів, тобто, в широкому сенсі
– візуалізації ідеології.
В цьому контексті деякі дослідники зазначали, що
художнє кіно в країнах третього світу нерідко стає
одним із факторів політичної нестабільності. Це
відбувається тому що демонстровані на екрані
суспільно–політичні відносини разюче відрізняються
від буденної практики таких країн, і відповідно, кіно тут
виступає джерелом зміни уявлень про “правильні”
соціально–політичні практики. На основі цього може
фіксуватись зростаюче невдоволення контрастом між
стандартами життя розвинутих країн, і держав третього
світу.
Іншим аспектом впливу художнього кіно на
трансформаційні
політичні
процеси
є
його
консервативна роль. На відміну від телебачення та
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інших ЗМІ, художнє кіно не є продуктом що “живе
один день”. Тобто процес його морального та
інформаційного застарівання відбувається набагато
повільніше,
ніж
у
випадку
інших
масових
інформаційних
продуктів.
Така
“довговічність”
кінематографу провокує ситуацію, коли цілі суспільні
верстви та покоління людей замість споживання
сучасного кіно (разом з його ідеологічними
настановами), постійно звертаються до фільмів
попередніх епох, таким чином залишаючись у їх
інформаційному середовищі.
Якщо у випадку телебачення, радіо чи преси
громадяни вимушені споживати лише нову продукцію,
оскільки вона застаріває протягом лічених днів, то
художнє кіно позбавлене цієї вади. Особливо процес
звертання до кіно попередніх політичних епох помітний
в суспільствах що переживають процес трансформацій.
За умов радикальних суспільних змін цілі верстви та
вікові категорії людей можуть переживати процес
політичної десоціалізації, втрати зв’язку с актуальними
політичними практиками та суспільним порядком
денним. В таких обставинах частим є звертання до кіно,
яке пов’язує таких людей з більш “звичною” та
“зрозумілою” політикою та ідеологією, оскільки таке
кіно залишається більш адекватним політико–
ідеологічним
уявленням
таких
частково
десоціалізованих верств.
Тож, художнє кіно відіграє важливу роль як у
стабільних так і трансформаційних політичних
процесах. Проте, якщо у стабільних процесах йому
належить, перш за все, соціалізуюча функція, то у
перехідних значення кіно різко зростає: окрім
соціалізації, додаються функції ресоціалізації та
“політико–ідеологічного консервування”.
Визначити роль художнього кіно також необхідно з
точки зору критерію відкритості політичних процесів.
За цим критерієм вони поділяються на легальні та
тіньові. Дослідник А. Мельвіль з цього приводу
зазначав: “В основі будь–якого політичного процесу –
цінності і норми домінуючої політичної культури, а
також окремих субкультур. Ці цінності визначають
правила політичної гри, межі дозволеного і
недозволеного, офіційного та неофіційного, тобто
легального та тіньового процесів” [5, c.296]. Він вказує,
що фактором розмежування легальних і тіньових
процесів в політиці є цінності. Маються на увазі
цінності і норми політичної культури, відповідно до
яких певні процеси визначаються як “дозволені”,
“нормальні”, а інші, відповідно, відсуваються за межі
легального політичного процесу.
Проте, на нашу думку, такий критерій розмежування
є занадто розмитим. Йому на противагу дослідник А.
Дегтярьов вважає за доцільне розмежовувати легальні
та тіньові політичні процеси за фактом їх відповідності
праву [3, c. 89]. Тобто, мова, фактично, йде про законні
та незаконні процеси. У такому випадку, тіньовими
політичними процесами є, наприклад, бунти, путчі,
повстання, політична корупція, тощо.
Кіно як засіб, що використовується суб’єктом
політичного процесу, пов'язане з легальними
процесами, оскільки воно, як і всі медіа, є виключно
публічним інструментом. Сам факт використання кіно
за своєю суттю може бути переважно публічним та
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легальним. Кінематограф є складною та масштабною
індустрією, то ж, він з суто технічних причин не може
використовуватись
незаконними
формуваннями
(терористичними, екстремістськими угрупуваннями,
тощо). Зазначимо, що в даному разі мова йде про
виключно художнє кіно, яке слід відрізняти від іншої
відеопродукції (в тому числі, і нелегальної).
Хоча, переважна більшість політичних художніх
фільмів є легальним інструментом в руках суб’єктів
політичних процесів, в деяких випадках таке кіно все ж
можна віднести до чинників тіньових процесів. Так,
певні художні фільми в деяких країнах можуть бути
заборонені як екстремістські або підпадати під інші
політично вмотивовані заборони. Тобто, мова йде про
кінофільми, які були створені легально, однак внаслідок
заборони їх можна віднести до факторів тіньових
політичних процесів.
До прикладу, в багатьох країнах світу був визнаний
екстремістським так і не завершений американський
художній фільм “Невинність мусульман”. У ньому в
надзвичайно
грубій
формі
принижуються
мусульманські святині. В Росії також заборонений
знятий за часів Третього Рейху антисемітський фільм
“Вічний жид”. В Німеччині його також заборонено
демонструвати публічно. Існують також випадки
політичних заборон і значних, касових кінофільмів. Так,
в Індонезії і ряді інших країн заборонений фільм
“Список Шинлера”. Причиною таких обмежень є
висвітлення в ньому теми Голокосту. Водночас варто
відзначити, що набагато чисельнішими є факти
заборони документальних фільмів, ніж художніх,
оскільки такий відеоконтент потребує набагато менших
ресурсів для його створення і може відвертіше
демонструвати екстремістський зміст.
У проблемі художнього кіно в легальних і тіньових
політичних процесах є і інший аспект. Нерідко, автори
художнього фільму, який є цілком законним,
звертаються до висвітлення тіньових політичних
процесів. Так, терор, путч або повстання – є, по суті,
тіньовими, нелегальними, процесами, однак у багатьох
кінофільмах такі політичні процеси стають частиною
сюжету.
До прикладу, Жовтневий переворот в Росії став
базовою ідеологемою нової радянської держави, і тому
знайшов широке відображення в кіно. Більше того, цей
переворот був не просто відображений, а заново
створений в радянському кінематографі. На місці
незручних для радянської влади політичних фактів була
побудована цілком віртуальна ідеологема. Таким
чином, революційний процес, що відбувся в 1917 році, і
який був, по суті, тіньовим, знайшов своє публічне
втілення в кіно. Такий приклад є далеко не єдиним,
проте показовим.
Отже, художні фільми поділяються на законні та
заборонені. У відповідності до факту законної або
незаконної демонстрації, кінофільми можуть бути
інструментами легальних або тіньових політичних
процесів. Відповідно то такого поділу, абсолютна
більшість кінофільмів виступають фактором легальних
політичних процесів. З іншого боку, незалежно від
“законності” самого кінофільму, в ньому можуть
демонструватись як легальні так і тіньові політичні
процеси.
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Важливою для дослідження впливу художнього кіно
є класифікація політичних процесів за їх часовими
межами. Різні дослідними пропонують різноманітні
підходи до такої класифікації, проте, не заглиблюючись
в дану проблематику, в найзагальніших рисах політичні
процеси за часом їх протікання поділяють на коротко–,
середньо–, та довгострокові. Щодо того, про які саме
часові межі йде мова також існують різні думки, проте
маються на увазі, перш за все, не жорстко встановлені
часові показники, а характер самих процесів. Дослідник
О. Рой зазначає: “короткостроковий процес має
тривалість, що визначається поточною метою або
регламентуючим документом, який відводить процесу
вузькі рамки обмеженого часом завдання”. На думку
даного автора, як правило, мова йде по процеси
тривалістю до 1 року. В той же час, “середньостроковий
процес охоплює соціальні зміни в осяжній перспективі,
що обмежується досягненням ряду проміжний цілей,
що складають умови переходу до якісно нового
результату…”. Такі процеси найчастіше тривають від 1
до 5 років. Їм на противагу, “довгострокові процеси не
передбачають попередньо заданого результату і
формуються на складній поліфункціональній основі” [9,
c. 25].
На відміну від інших ЗМІ, кінематограф має
специфічні, значно ширші часові рамки, ніж, скажімо,
преса чи телебачення. Процес виробництва художнього
фільму займає (лише за деякими виключеннями)
щонайменше 1 рік, а часто – набагато більше.
Відповідно, художнє кіно практично не може виступати
чинником короткострокових політичних процесів через
об’єктивні технічні фактори. Через такий тривалий
період виробництва, художнє кіно рідко звертається до
поточної політичної практики, а замість цього –
переважно працює на рівні творення ідеології,
формування візій історії, тощо. Формування таких
культурно–політичних факторів є процесом, що займає
роки, або навіть десятиліття. Детальніше до аналізу
політичних наслідків такої часової особливості
кінематографу ми звернемося надалі.
Відповідно, художнє кіно є, перш за все, чинником
середньо– та довгострокових політичних процесів, що
обумовлено технічними аспектами виробництва
кінопродукції. Така часова “інертність” кіно є певною
вадою, але з іншого боку – і перевагою, що відрізняє
його від інших видів ЗМІ.
Політичний процес в межах політичної системи
розглядають
як
сукупність
великої
кількості
субпроцесів. Умовно такі субпроцеси можна поділити
на три групи у відповідності до вектору їх спрямування:
від громадянського суспільства до державних
інститутів (вертикально знизу вверх), у зворотному
напрямку – до суспільства, та між рівноправними
політичними суб’єктами (горизонтальні політичні
процеси).
Щоб визначити місце художнього кіно відповідно до
такої класифікації політичних процесів, ще раз
підкреслимо, що кіновиробництво є технічно складним
і затратним процесом, а кінопродукт, в силу цього,
завжди орієнтований на великі, масові аудиторії.
Споживачем і адресатом художнього кіно завжди є
великі маси, перш за все, ціле суспільство, або навіть
весь світ. Відповідно до такої логіки, художнє кіно
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може бути інструментом у вертикальних політичних
процесах, тобто тих, які фіксують вплив держави або
політичних еліт на суспільство, або навпаки –
вертикальних процесах “знизу вгору” – коли
суспільство через його творчих представників саме
формулює політичні запити. І хоча у такому випадку і
суб’єктом і об’єктом впливу є саме суспільство, такі
процеси ми класифікуємо як вертикальні, оскільки
обов’язковим контрагентом (свого роду, відповідачем) у
такому
політичному
кіно
виступає
держава.
Суспільство, осмислюючи засобами кіно політичні
проблеми, бачить саме державу суб’єктом, який
повинен дати відповідь на запити, що таким чином
формуються.
До прикладу, резонансний американський фільм
“Фаренгейт 9/11” був певною відповіддю з боку
громадянського суспільства, на ті підозри, які існували
щодо подій 11 вересня. В цьому випадку саме
американське суспільство через незалежного режисера
сформулювало засобами кіно запит на з’ясування
правди щодо згаданих подій. Тобто, мова йде саме про
вертикальний політичний процес від суспільства до
держави. В класичній моделі політичної системи Девіда
Істона такий вертикальний процес визначається як
“вимоги”. Відповідно, у зворотному напрямку, коли
держава чинить вплив на суспільство засобами кіно, в
моделі політичної системи така дія визначається як
“рішення та дії”.
Саме другий тип вертикальних політичних процесів,
коли суб’єктом виступає держава, а об’єктом –
суспільство, є найбільш типовим коли мова йде про
використання художнього кіно в політичних цілях. Це
викликано тим, що саме держава формулює національні
пріоритети, колективні цілі, засади ідеології, тощо. В
цьому сенсі кіно є невід’ємним інструментом
“роз’яснення” масам державної політики.
В даному контексті, на нашу думку, існує пряма
кореляція між типом політичного режиму та місцем
політичних процесів, за яких саме держава виступає
замовником та суб’єктом використання кіно у впливі на
суспільство. Якщо у демократичних режимах мова йде
про “дорогу з двостороннім рухом”, коли як держава,
так і громадянське суспільство виступають суб’єктами
творення політичного кіно, і відповідно впливають за
допомогою нього на політичні процеси, то чим більш
авторитарним є політичним режим, тим меншою є роль
громадянського суспільства у створенні політичного
кіно. Зокрема, за тоталітарних режимів, мова йде
виключно про вертикальний процес “зверху вниз”, коли
кіно як політичний інструмент цілковито належить
державі.
Художнє кіно не є безпосереднім чинником
горизонтальних політичних процесів, оскільки, як було
зазначено, воно за своєю природою розраховано на
масову аудиторію. Адресатом кіно не можуть виступати
менші соціальні групи (скажімо, опозиційні еліти,
партії, тощо) в силу їх відносної нечисленності. То ж,
кіно не є інструментом фракційної боротьби,
протистояння еліт, парламентської конкуренції, тощо.
При цьому, не можна відкидати можливість
опосередкованого впливу художнього кіно на ці
процеси в силу того, що політична система (як і будь–
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яка інша система) є складним комплексом взаємодій та
взаємозалежностей.
Отже, з точки зору спрямованості політичних
процесів, художнє кіно є чинником саме вертикальних
процесів: впливу держави на суспільство і навпаки. При
цьому, переважним суб’єктом у таких процесах
залишається саме держава, і чим більш авторитарним є
політичний режим, тим більш монопольним правом на
використання політичного кіно володіє держава.
Таким чином, фактор впливу художнього кіно
можна виокремити в багатьох політичних процесах за
різними підставами класифікації. Зокрема, за рівнем
протікання художнє кіно виступає фактором політичних
процесів в межах політичної системи держав та на
наддержавному рівні – перш за все – рівні світових
“культур”. За критерієм стабільності чинник впливу
кінематографу можна виокремити як в стабільних
політичних процесах, так і в трансформаційних, однак в
останніх роль кіно значно зростає. Художнє кіно
функціонує в легальних політичних процесах, а за
часовими рамками – в середньо, і довгострокових,
відображаючи політичні та ідеологічні макротенденції
змін політичних систем. Нарешті, за напрямом свого
розгортання, кіно проявляється у вертикальних
політичних процесах, кінцевим об’єктом яких завжди є
великі політичні спільноти, а держава може виступати
як ініціатором використання кіно, так і контрагентом.
Суттєвим фактором змін у моделі використання кіно в
політичному процесі є тип політичного режиму.
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Feature films in the political processes
In this article the feature film is regarded as a driver of political processes,
taking into account various existing classifications of the latter. In the literature there
is a common assumption that a film as a type of mass media can be a determinative
factor which influences the course of political processes. The goal of this research is
to determine exactly what kind of political processes can be influenced by feature
films. For this purpose the author resorted to the analysis of the role of feature films
in political processes by reference to the levels of their flow, sustainability, legality or
illegality, timing and direction. It is assumed that the feature film can be a driver of
political processes within the political system at the national and supranational level.
The role of this type of mass media grows specifically in transformational political
processes as well as in medium– and long term ones from the standpoint of timing,
reflecting the political and the ideological macro–tendencies of changes in political
systems. By the direction of flow, films are involved in the vertical political processes
where the state can act both as an initiator and contractor.
Keywords: political processes, feature film, motion pictures, political
transformations, mass media.
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Художественное кино в политических процессах
Рассматривается художественное кино как фактор политических
процессов, беря во внимание разнообразные существующие типологии
последних. Устоявшемся в научной литературе является утверждение, что
кино, как вид СМИ, может быть фактором, который влияет на протекание
политических процессов. Цель данного исследования – установить, фактором
каких именно политических процессов можно рассматривать кино. Для этого
автор обратился к анализу роли художественного кино в политических
процессах, исходя из уровней их протекания, факторов стабильности,
легальности или нелегальности, временных рамок и вектора развертывания.
Установлено, что художественное кино может быть фактором политических
процессов
в
рамках
политической
системы
государств
и
на
надгосударственном уровне. Происходит возрастание роли этого вида СМИ в
трансформационных политических процессах, а в соответствии с критерием
временных рамок – в средне– и долгосрочных, отражая политические и
идеологические макротенденции изменений политических систем. По
направлению протекания кино включено в вертикальные политические
процессы, в которых государство может выступать как инициатором, так и
контрагентом.
Ключевые слова: политические процессы, политические трансформации,
художественное кино, кинематограф, СМИ.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ “СВОБОДА”
В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
Досліджується сутність свободи в українській політичній думці.
Сформульовано методологічний принцип дослідження феномену свободи, який
полягає в інтегрованому дослідженні через систему таких категорій, як
держава, право, раціональні форми діяльності й цінності, котрі лише у
поєднанні можуть надавати реальні політичні ознаки феномену свободи.
Констатовано, що вітчизняна політична думка, трансформуючись крізь
призму національно історичного досвіду, надала класичним поняттям (зокрема
лібералізму) своєрідного забарвлення та змісту.
Ключові слова: свобода, суспільний договір, природне право,
конституціоналізм, лібералізм, правова держава.

Дослідження сутності свободи належить до
актуальних проблем. Адже людська свобода – єдиний
універсальний індикатор визначення стану, рівня
розвитку, а головне – ефективності функціонування
всієї системи суспільно–політичних відносин, влади, дії
політичних інститутів, різноманітних норм, законів,
функціональної придатності політичної системи,
громадянських основ буття. Актуальність дослідження
свободи випливає ще й ось із чого. В останні роки в
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українській науці вийшла достатня кількість праць,
присвячена вивченню сучасних і державно–історичних
форм людського буття, політичних та економічних
відносин, тенденцій розвитку соціуму. Однак більшість
цих доробків, загалом високого академічного рівня, не
розглядає проблему свободи, тому теоретико–
методологічний зміст цього поняття обґрунтований
недостатньо.
В українській політичній думці ідея свободи стала
предметом дослідження багатьох науковців через
концепт розуміння її складових таких як право,
політична
культура,
соціальна
рівність,
етнонаціональна урегульованість, релігійна та ціннісна
визначеність. Помітний внесок у розвиток української
політичної думки зробили М. Гетьманчук, М.
Кармазіна, Ф. Кирилюк, О. Салтовський, Я. Турчин, П.
Шляхтун. Важливе значення для осмислення
досліджуваної
теми
мають
напрацювання
В.
Бортнікова, І. Кресіної, М. Панчука, С. Римаренка, О.
Токовенка та ін.
Загалом аналіз джерел дає змогу стверджувати, що
на сучасному етапі розвитку політичної науки в Україні
проблема політичних свобод потребує детальнішого
дослідження і на рівні методологічної форми
системного осмислення, і на рівні практичного
осягнення.
Мета даного дослідження полягає у систематизації
підходів до дослідження принципів здійснення свобод у
сучасній українській науковій літературі. Виокремити
історичні форми політичної свободи, особливості
їхнього становлення, принципи ствердження, специфіку
інтерпретації.
В українській політичній практиці й теорії
своєрідним сповідувальним принципом свободи був
натуралізм. Це тривало, на наш погляд, до XVIII ст.
Осьовим
означенням
переходу
став
період
філософського осмислення проблем свободи людини,
започаткований Г. Сковородою. Починаючи від нього, в
українській політичній думці закладається традиція
осмислення суті й принципів реалізації свободи через
домінування другого начала – антропологічного.
Між княжою та козацько–гетьманською добою
вітчизняна політична думка розвивалася в руслі
гуманістичної традиції, яка простежувалася в працях Ю.
Дрогобича та С. Оріховського. Останній одним із
перших в Європі розробив концепцію природного
права, відстоював пріоритетність закону над рішенням
монарха чи інших посадових осіб. Для нього мета
держави – збереження набожності, добробуту і свободи
громадян. С. Оріховський став першим вітчизняним
теоретиком гуманістичної політики та свободи: він
назвав головний стрижень, яким вважав закон, –
законослухняність та правопорядок.
С. Оріховський, ще задовго до Дж. Локка, висунув
ідею: люди повинні дотримуватись закону природи, бо
саме він є критерієм їхньої свободи та рабства, права й
обов’язків і дає людині змогу користуватися її правами
в умовах безпеки – зовнішньої та внутрішньої. С.
Оріховський стверджує: право дане людині природою.
Поняття вроджених для кожного індивіда свобод –
визначальна у концепції природного права. Людина у
державі, яка не є варварською, має право на свободу
совісті, слова, право керуватись власним розумом. Всі
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справи повинні вирішуватися на підставі закону
справедливості. Відсутність одного із цих прав –
свідчення дикості, варварства, деспотизму. Це
суперечить природному праву. З ідеї природного права
науковець виводить поняття громадянської свободи,
доцільності й розумності.
Ідея свободи важлива для Оріховського. Він називає
її найбільшим надбанням людини. Завдяки цьому
особистість може зреалізувати свою сутність.
Громадяни повинні зрозуміти різницю між свободою і
неволею. Справжню свободу, на думку мислителя,
породжує державний лад, коли всі підкоряються праву:
тоді всі рівні, а запорука свободи – дотримання законів.
Справжню свободу, неодноразово наголошував С.
Оріховський, породжує такий лад, коли підкоряються
праву; лише тоді всі рівні. Запорукою свободи, як
“гамівної сорочки для свавільників”, є дотримання
законів. Коли ж їх нема або вони виконуються на
власний розсуд, тоді фактично не існує свободи [1, с.
185].
Загалом в Україні ренесансно–гуманістичні погляди
на свободу волі “сформувались під впливом відомого
ще з княжої доби учення про “самовладдя людини” та
відповідних західноєвропейських концепцій тих чи
інших мислителів Відродження. Проблема свободи волі
розглядалась не тільки щодо створеного природного
порядку, випадковостей фортуни, а й стосовно Бога,
його задуму, що значною мірою визначив долю і світ
людей” [1, с. 12]. Як зауважував С. Оріховський,
людина наділена свободою волі й розумом. Людина має
свободу волі, аби творити добро чи зло, вона має
відповідати за своє майбутнє через здійснені нею
вчинки. Майбутнє, на його думку, визначає людина, а
не Бог. Сенс життя людини, за С. Оріховським, – у
досягненні щастя й особистої свободи.
Загалом у XVI–XVII ст. в Україні окреслилося
значне відставання політичної теорії від рівня
політичної свідомості народу, що засвідчила практична
державотворча діяльність. Тогочасні богословські й
світські мислителі приділяли увагу проблемам людини
не як політичної особи, а як найвищого творіння Бога.
Питання держави та права зрідка потрапляли в їхнє
поле зору, внаслідок чого національна державницька
ідея впродовж тривалого часу, навіть у період
Визвольної війни 1648–1654 pp., визрівала стихійно: від
боротьби еліти за власні привілеї, “суверенітет” і велич
особистої булави – до гасел автономії або
“незалежності” України обов’язково під чиїмось
протекторатом. Практично ніхто з українських
політичних проводирів не мав на меті досягнути
справжнього суверенітету, самостійності.
У добу Відродження український народ закладає
підвалини
для
формування
нації,
основними
компонентами котрої постає вольність як основна
цінність, що “виростає” з природного права, а
добровільне підданство подається формою реалізації
свободи. У цей час руська ідея зводилася до засади
свободи як головного стрижня історичного буття
народу. Саме через призму цієї категорії пояснюється
політична й етнокультурна ідентичність руського
народу, а сама свобода є результатом природного права,
державної, культурної, правої, релігійної традицій.
Категорія свободи у працях мислителів є загострене
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почуття політичної правосуб’єктності, вона була
визначальною домінантою у соціальній свідомості.
Поступово у політичній думці України стали
поширюватися популярні в тогочасній Західній Європі
ідеї суспільного договору, природного права,
конституціоналізму, котрі застосовувалися до місцевих
умов.
Найвідоміший
політико–правовий
документ
згадуваного періоду – “Конституція Пилипа Орлика”,
яка містить низку демократичних і прогресивних ідей:
обмеження влади гетьмана; представницьке управління;
поділ державної влади; закріплення прав і свобод особи;
справедливість у розподілі суспільних благ; підтримка
соціально незахищених верств населення та ін. [2].
Демократичними ідеями сповнена суспільно–
політична концепція українських просвітників XVIII ст.
Я. Козельського, С. Десницького, П. Лодія, В. Каразіна
та ін. Дотримуючись теорії природного права та
суспільного договору, вони осмислювали категорії
рівності, свободи, власності крізь призму нових
суспільних умов – буржуазного суспільства. У центрі
розробленого українськими просвітниками світського
“юридичного світогляду” постала людина як самоціль:
особиста свобода і юридична рівність мали становити
основу суспільного буття особи. Проте елементи
демократичного світогляду українства не втілились у
політичній практиці XVIII ст., яка розвивалася в руслі
зміцнення абсолютизму й активізації імперських
тенденцій Росією.
Західноєвропейські філософські системи Нового
часу, ідеї Великої французької революції й німецького
романтизму суттєво вплинули на українську суспільно–
політичну думку середини ХІХ ст. Передусім ідеться
про відомі постаті Кирило–Мефодіївського товариства
– М. Костомарова, В. Білозерського, М. Гулака, Т.
Шевченка. У документах товариства і праці М.
Костомарова “Закон Божий (Книга буття українського
народу)” з позицій християнського соціалізму розкриті
такі цінності українського народу та всього слов’янства,
як
свобода
і
справедливість,
демократичний
республіканський
лад,
федеративна
загальнослов’янська держава, рівність та братерство
між громадянами й народами [3; 4].
Лібералізм в Україні мав специфіку і відрізнявся від
класичного лібералізму в Європі. Окрім власне
ліберальних ідей, він містив ідеї соціалізму (переважно
прудонівського зразка), а також ідеї демократично–
народницької ідеології. До основних ідей українського
лібералізму
можна
зарахувати:
пріоритетність
політичних і громадянських прав особи перед державою
та нацією; конституціоналізм і правову державу;
приватну власність як основу господарювання;
державну автономію України в складі Російської
Федерації; самоврядування як основу державного
устрою; загальнолюдські цінності на національному
ґрунті. Представниками українського лібералізму були
М. Драгоманов та Б. Кістяківський.
Головний принцип оцінки кожної політичної
системи, згідно з М. Драгомановим, – те, наскільки вона
слугує людині, народу. Держава, по–перше, має
відповідати природним потребам життя народу,
унеможливлювати убогість і безправ’я. По–друге, не
форма правління, а правовий статус особистості, права,
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котрими наділені громадяни держави, визначають її
сутність. По–третє, цю сутність характеризують
економічний стан народу, рівень його гноблення
державним апаратом чи парламентом, становище з
правами націй у державі. За державної централізації не
може бути скільки–небудь дійсної свободи, державного
вирішення національного питання.
Право М. Драгоманов оцінював за тим самим
критерієм, що й державу: наскільки правова система
слугує людині й громадянину. В ідеалі право, закон, на
його думку, – вираз загальної волі народу. Тільки на ній
повинен ґрунтуватися закон. Політичні свободи, їхній
обсяг у державі визначають характер і значення права.
У законах мислитель убачав силу, яка формує
суспільний порядок, перешкоджає сваволі чиновників,
закріплює і гарантує недоторканність особистих прав і
свобод людини. Він наголошував: закон повинен бути
для всіх один, і перед ним усі мають бути рівними, в
тому числі й законодавці. Призначення права в державі
– утвердження насамперед політичних свобод. Тому
політична боротьба – це боротьба за права, закони,
котрі надали б людям рівні й широкі особисті та
громадянські свободи. Продовживши розроблення
концепції
федералізму
кирило–мефодієвців,
М.
Драгоманов дійшов висновку: завоювання політичної
свободи,
національне
самовизначення
–
це
конституційне вирішення національного питання, а
політична свобода неможлива без свободи національної
[5].
Традиції Т. Шевченка й М. Драгоманова у
вітчизняній політико–правовій думці продовжив І.
Франко. Він відводив важливу роль у майбутньому
суспільстві правам та свободам людини, аргументуючи,
що повага до людини, її кревних інтересів, природних,
невідчужуваних
прав
–
перший
принцип
громадянського життя, основа його успішного розвитку.
Національна свобода, на переконання І. Франка, –
складова частина політичної. Пріоритет політичної
свободи (“національна справа є справою другорядною”)
не означає ігнорування національного питання,
виховання національного ідеалу. Політична свобода,
федеративний устрій держави можуть забезпечити
вільний розвиток народів “без усякого верховенства
однієї народності над іншою, більшою чи меншою” [6,
с. 232].
Отже, І. Франко послідовно розвивав ідеї кирило–
мефодіївців про федералізм, демократію як асоціації
самоврядних громад, права і свободи людини,
критикував лібералізм за формалізм у дотриманні
права, критично ставився до марксистського вчення про
державу та право.
Поширенню ліберальних ідей та ідей верховенства
права у першій чверті XX ст., зокрема в період
відродження української державності в 1917–1920 pp.,
сприяли фундатори Української академії наук В.
Вернадський, М. Туган–Барановський, Б. Кістяківський.
Вони намагалися надати відновленій Українській
державі
правових
засад,
цивілізованості
й
демократизму.
Б. Кістяківський дійшов висновку: між правовою
державою і державою, котра здійснить соціальну
справедливість, не має існувати якісна різниця, а тільки
кількісна, тобто розширення сфери соціального
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забезпечення цією державою не повинне обмежувати
права особи.
Б. Кістяківський закликав відмовитись від
сприйняття свободи як однієї–єдиної етичної мети, що
обумовлює право: “У дійсності, однак, право рухається
двома відмінними етичними цілями: воно є водночас
носієм як свободи, так і справедливості” [7, с. 680].
Інакше кажучи, свобода та справедливість зумовлюють
право як продукт людського духу. Значення ідеї
правового ладу, згідно з Б. Кістяківським, у тому, що
він – єдиний гарант свободи особистості. Критерієм
істинності народної волі є повага до прав людини.
Загальна воля істинна доти, доки вона не порушує
індивідуальних свобод.
Визначальне право людини, відповідно до міркувань
Б. Кістяківського, – це свобода совісті. Зі свободи
совісті походять й інші громадянські права, зокрема
свобода слова, свобода друку, свобода зібрань.
Гарантією додержання всіх прав людини стало
забезпечення недоторканості особи. Висловлюючи
погляд на уявлення про специфіку взаємодії між
державою та індивідом, Б. Кістяківський писав: “…є
сфера діяльності та прояву людської особистості, до
якої держава в жодному разі не повинна втручатись.
Для того, щоб досягти цього результату, не досить тієї
чи іншої організації влади, для цього потрібно ще й
обмеження самої державної влади, тобто знищення її
абсолютності та необмеженості. У цьому разі потрібне
не обмеження органу чи носія державної влади, себто
не монарха або народу, а самої влади як такої. У
правовій державі верховна влада, навіть коли вона
цілком належить народу, не абсолютна та не безмежна”
[7, с. 484–485].
Концентруючи увагу на свободі совісті, Б.
Кістяківський відтворював підходи, суголосні з
ліберальною філософсько–правовою традицією І.
Канта, яка ґрунтувалась на забороні втручання засобами
підтримуваного державним примусом позитивного
права в особисту сферу морально–віросповідного
визначення індивіда. На нашу думку, акцентування Б.
Кістяківського на свободі совісті засвідчує вплив на
його погляди ідей стосовно протестантського
походження доктрини прав людини. Зауважимо: крім Б.
Кістяківського, ідеї про протестантське походження
ідеології недоторканих прав людини, дотримувались
також М. Драгоманов, Г. Єллінек, Б. Рассел.
Поразка революції 1917–1920 pp. спричинилася до
того, що ліберальну модель правової держави змінили
різноманітні течії націоналізму, де провідними були ідеї
незалежної соборної демократичної держави, а питання
про її внутрішній устрій – підпорядкованими. Однак
чимало течій українського націоналізму репрезентували
й намагалися розвивати демократичну традицію в
українській політичній думці. Це дещо стосувалося
державницько–націоналістичного напряму, політичним
кредо якого були погляди М. Міхновського, викладені у
праці “Самостійна Україна” [8, с. 125–134]. Учений був
одним із авторів проекту Конституції України, де
значну увагу приділено громадянським свободам,
правам громадян. Окремо визначався порядок місцевого
самоврядування [9, c. 60–66]. Проект Конституції
засвідчив значний рівень правової, політичної
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свідомості й культури українського громадянства, його
радикально–державницького напряму.
Фактично В. Липинський, Д. Донцов і М.
Міхновський завершили концептуальні побудови
універсальних
політико–ідеологічних
моделей
українського державотворення. Радянський період
історії України до мислителів подібного спрямування
був немилосердним. Він у зародку знищував усе, що
могло б розгорнутися в теорію. І хоч оригінальні
політико–ідеологічні ідеї висловлювали В. Чорновіл, В.
Стус, Л. Лук’яненко, Є. Сверстюк, В. Лісовий і багато
інших духовних провідників українства, їхні ідеї
залишались, на жаль, лише ідеями – концептуально не
оформленими, важливими, своєчасними, але – не
завершеними.
В Україні за роки панування радянської тоталітарної
системи політична думка та політична наука не лише не
просунулися вперед порівняно з концептуальною
спадщиною дореволюційної доби й еміграції, а й значно
деградували, уособившись у догматичній теорії
“наукового комунізму”, що мала обґрунтовувати
переваги
“соціалістичної
демократії”.
Однак
“соціалістичної
демократії”
не
існувало
ні
доктринально (оскільки відкидався універсальний
принцип
політичної
рівності
й
свободи,
проголошувалася
диктатура
одного
класу,
заперечувалися принципи поділу влад, соціального та
політичного
плюралізму,
загальногромадянського
консенсусу й інші здобутки світової демократичної
думки), ні реально (на практиці була встановлена
диктатура партійно–державної номенклатури).
В період “перебудови” простежується повернення до
політичного погляду на сутність свободи. Ґрунтовні
розвідки здійснили І. Нарський, І. Кальний, М. Лапін, А.
Ліханов, С. Платонов та ін.
Після проголошення незалежності України питання
політичної свободи привернуло увагу не лише філософів,
а й правознавців, політологів. Українські науковці в
перші роки незалежності, аналізуючи поняття свободи,
починали з гносеологічного її розуміння і прагнули
позбутися одновимірного вивчення. У період між 1995 р.
і 2000 р. наукові студії зафіксували розгорнуте у всіх
напрямах вивчення свободи. На відміну від багатьох
дослідників, котрі аналізували свободу в теоретико–
пізнавальному аспекті, політологи розпочали критичне
осмислення свободи, дотримуючись позиції, що
українське суспільство якісно оновлюється на засадах
здобутої свободи від імперського тоталітаризму; воно
обтяжене минулими традиціями, тому йому потрібно
глибоко й всебічно усвідомити свободу національного
вибору як найбезпечнішу стратегію свого майбутнього у
розумінні можливостей демократичної самоорганізації.
Здійснений
аналіз
засвідчує:
українському
суспільству потрібно значно глибше і ширше розуміти
ідеали
свободи.
Переосмислення
всієї
історії
формування ідей свободи, демократії, рівних прав,
приватної власності, справедливості й моральності має
вагоме значення для України.
Узагальнивши
особливості
визначення
методологічних засад аналізу форм та способів
здійснення політичних свобод у науково–теоретичних
конструктах вітчизняних вчених, констатуємо: першим
і найважливішим актом стає звернення до європейських
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традицій осмислення цих складних проблем. Адже,
пройшовши
складний
історичний
шлях
державотворення, ми в методологічних концептах
сформували найважливішу, з нашого погляду,
дихотомічну систему: державність для України – це не
лише форма існування, форма організації системи
відносин у суспільстві, а й (і за великим рахунком – це
найвагоміше) форма власної ідентифікації в сенсі
історії, культури, традицій, ціннісних визначень, умов
та способів життя і головне – організації власної
свободи й індивіда, і суспільства. Саме це дає змогу
формувати усвідомлення меж та норм свободи на двох
взаємообумовлених
рівнях:
на
рівні
індивіда
(антропологічне осягнення свободи) і на рівні держави.
Отже, українські дослідники політичної ідеї
свободи, зокрема на сучасному етапі її розвитку,
усвідомили та розвинули найголовнішу ідею,
сформульовану Європою Нового часу: свобода людини
починається лише з моменту, коли в державі, де вона
живе, стають дієвими схвалені закони. Саме тоді, коли
нероздільними є свобода та закон, свобода
перетворюється на політичну, не втрачаючи, а лише
трансформуючи свої природно–антропологічні ознаки.
Дихотомія “свобода – право як закон” у єдності логічно
породжує третю складову – правову державу. Отже,
проблема свободи – системовизначальна для таких
категорій, як “держава” (не в сенсі лише її
антропологічних форм буття, а в сенсі самовизначення
як
політичної,
культурної,
економічної
самоідентифікації), “право” як підстава для політичного
ствердження свободи в межах існуючої держави та
“правове забезпечення держави” як принцип,
універсальний символ і сенс у реалізації політичної
свободи. Дотримуючись розуміння свободи, котре є не
лише актом переживання, надії, віри та ін.,
констатуємо: саме вона в означеннях особи, що
самоідентифікується, раціоналізує всі аспекти життя
(водночас і саму себе), започатковуючи і праксеологічні
форми людського буття, і систему ціннісних означень
цього буття.
Отож, методологічний принцип дослідження
феномену свободи полягає в інтегрованому дослідженні
через систему таких категорій, як держава, право,
раціональні форми діяльності й цінності, котрі лише у
поєднанні можуть надавати реальні політичні ознаки
феномену свободи.
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мысли
Исследуется сущность свободы в украинской политической мысли.
Сформулирован методологический принцип исследования феномена свободы,
который заключается в интегрированном исследовании через систему таких
категорий, как государство, право, рациональные формы деятельности и
ценности, которые лишь в сочетании могут давать реальные политические
признаки феномену свободы. Констатировано, что отечественная
политическая мысль, трансформируясь через призму национально
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ІНСТИТУТ ІМПІЧМЕНТУ
У ПОЛІТИКО–ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Здійснюється огляд вітчизняної та світової практики процедури
імпічменту до глави держави. Зазначається історичні особливості
впровадження інституту імпічменту в Європі та США. Здійснено огляд
законодавчої бази України щодо звинувачення, розслідування та усунення
Президента України в порядку імпічменту. Визначено політико–правові
підстави для звинувачення глави держави України та ряду країн світу, а
також процес усунення його в порядку імпічменту. Надається власне бачення
підстав усунення Президента України в порядку імпічменту та можливості
використання прямого народовладдя для відсторонення глави держави в
Україні. У висновку вказується, що інститут імпічменту в Україні та ряду
країн світу має спільні риси. Зокрема, для усунення глави держави в порядку
імпічменту, необхідно мати кваліфіковану більшість голосів парламенту,
котрий своїми голосами підтверджує доведення особливим судом кримінальної
справи проти нього. При даному дослідженні використовувалися методи
компаративного аналізу та співставлення.
Ключові слова: імпічмент, президент, парламент, глава держави, злочин,
конституція, слідча комісія, недоторканність, державна зрада.

На сьогодні, Україна і світова спільнота виробили
власний механізм функціонування системи стримувань
і противаг, для унеможливлення зловживання владою
однією державною інституцією. Одним з ключових
критеріїв цієї системи є право розпуском президентом
парламенту, що є більш реалістичним, а також
використання процедури імпічменту до глави держави з
боку парламенту у визначеному законом порядку. Саме
останнє є проблемною складовою у частині реалізації
процедури імпічменту до глави держави у разі скоєння
ним злочину чи іншого суспільно–небезпечного діяння
визначеного у чинному законодавстві даної держави.
Проблематика інституту імпічменту в Україні на
світі була об’єктом уваги вітчизняних політологів,
юристів, суспільствознавців. До таких варто віднести:
О. Майданник [8]; А. Шевчук [14]; Р. Мартинюк [11]; Г.
Малкіна [9;10]; С. Болдирєв та Б.Ребриш [1];І. Кресіна
[5]; Т.Кузьма [7]; Б.Мохончук[12] тощо. Варто
зазначити, що більшість дослідників досліджували
проблеми інституту імпічменту в Україні, та у
порівнянні з зарубіжним досвідом застосування даного
інституту до глави держави.
Імпічмент як політико–правовий інститут є
механізмом усунення високопосадовця (як правило –
президента) з його посади у конституційний спосіб
особливою більшістю голосів парламенту після
вчинення ним посадового злочину (державна зрада чи
інший злочин).
Поняття імпічменту виникло в Англії у XIV ст. як
засіб боротьби проти свавілля королівських фаворитів:
тоді Палата громад надала собі право віддавати
королівських міністрів під суд Палати Лордів. Раніше
це право належало тільки королеві. Процедура
висунення палатою громад кримінального звинувачення
перед палатою лордів отримала назву “імпічмент”. У
британській історії востаннє імпічмент застосовувався у
1806 р. З британських законів поняття перейшло в
конституцію США, де стало позначати висунення
нижньою палатою звинувачення перед сенатом проти
посадової особи (судді, губернатора і до президента
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країни). Верхня палата, як і в Англії, виступає як судова
інстанція, і президент не має права помилування за
вироками Сенату. В історії США два президенти були
піддані процедурі імпічменту Палатою Представників
США, але виправдані потім Сенатом, і таким чином не
набрали
необхідних
2/3
голосів:
Ендрю
Джонсону1868р. (справа про незаконну відставку
військового міністра) і Білл Клінтонв1998–1999рр.
(справа про лжесвідченняі перешкоджання правосуддю
у зв’язку з історією з Монікою Левінскі). У 1974
президент Ричард Ніксонтакож був підданий
імпічменту Палатою Представників у справіВотерґейту,
пішов у відставку, перш ніж питання було розглянуте
Сенатом
(швидше
за
все,
вирок
був
би
звинувачувальним). Це дозволило його наступникові
Джеральду Форду помилувати Ніксона. Імпічмент
також застосовувався декілька разів до американських
посадовців нижчого рангу [3].
У наш час у більшості країн світу цим словом
прийнято називати процес звільнення голови держави
(президента, канцлера, прем’єр–міністра тощо) з
посади.
Не стала виключенням і Україна. З метою
налагодження системи стримувань і противаг у
політичній системі країни, був впроваджений інститут
імпічменту глави держави. Так, в Конституції України
міститься механізм усунення президента у порядку
імпічменту. Зокрема, у статті 111 зазначається:
“Президент України може бути усунений з поста
Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі
вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту ініціюється більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України. Для
проведення розслідування Верховна Рада України
створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до
складу якої включаються спеціальний прокурор і
спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової
слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної
Ради України. За наявності підстав Верховна Рада
України не менш як двома третинами від її
конституційного складу приймає рішення про
звинувачення Президента України. Рішення про
усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту приймається Верховною Радою України не
менш як трьома четвертими від її конституційного
складу після перевірки справи Конституційним Судом
України і отримання його висновку щодо додержання
конституційної процедури розслідування і розгляду
справи про імпічмент та отримання висновку
Верховного Суду України про те, що діяння, в яких
звинувачується Президент України, містять ознаки
державної зради або іншого злочину” [4].
Отже, Президента України можна усунути з посади
в порядку імпічменту внаслідок вчинення ним
державної зради або іншого злочину. Згідно
Кримінального кодексу України, злочином є суспільно
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність),
вчинене суб’єктом злочину; державна зрада – діяння,
умисно вчинене громадянином України на шкоду
суверенітетові,
територіальній
цілісності
та
недоторканності,
обороноздатності,
державній,
економічній чи інформаційній безпеці України: перехід
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на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній
державі, іноземній організації або їх представникам
допомоги в проведенні підривної діяльності проти
України [6].
Можна побачити, що законодавець вирішив
виділити особливий вид злочину, як державна зрада.
Хоча з огляду на вищезазначене визначення, то навряд
чи глава держави міг би перейти на бік ворога,
займатися шпигунством та здійснювати підривну
діяльність проти України. Таким чином, це невдале
виокремлення носить нереалістичний характер на
відміну від “іншого злочину”. На думку автора,
доцільно було передбачити в звинуваченні глави
держави,недотримання ним присяги, у якій міститься
ключовий перелік його основних функцій. Зокрема,
згідно статті 104 КУ, новообраний Президент України
зачитує: “…присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь
усіма своїми справами боронити суверенітет і
незалежність України, дбати про благо Вітчизни і
добробут Українського народу, обстоювати права і
свободи громадян, додержуватися Конституції України
і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах
усіх співвітчизників, підносити авторитет України у
світі” [4]. Ключовим є конкретність “додержуватись
Конституції України і законів України”, оскільки згідно
статті 19 КУ: “Органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України” [Там само].
Щодо проведення процедури імпічменту, то згідно
ЗУ “Про регламент Верховної Ради України”, зокрема у
стт.172 зазначається: “Верховна Рада більшістю голосів
народних депутатів від її конституційного складу
приймає рішення щодо ініціювання питання про
усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту та включення його до порядку денного сесії
Верховної Ради як невідкладного. Про прийняття такого
рішення Голова Верховної Ради України терміново
повідомляє Президента України” [2]. Відповідно до
Закону України “Про регламент Верховної Ради
України” для проведення розслідування Верховна Рада
України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію,
до складу якої включаються спеціальний прокурор і
спеціальні слідчі. До складу спеціальної тимчасової
слідчої комісії входять народні депутати з урахуванням
принципу пропорційного представництва депутатських
фракцій (депутатських груп), спеціальний прокурор і
троє спеціальних слідчих. У разі обрання спеціальним
прокурором та спеціальним слідчим народного депутата
враховується принцип пропорційного представництва
депутатської фракції (депутатської групи) у спеціальній
тимчасовій слідчій комісії [Там само]. Після закінчення
обговорення висновку спеціальної тимчасової слідчої
комісії Верховна Рада переходить до розгляду
внесеного народними депутатами – членами спеціальної
тимчасової слідчої комісії проекту постанови Верховної
Ради про звинувачення Президента України чи проекту
постанови Верховної Ради про припинення розгляду
питання про усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту (стт.183). У разі одержання
висновків
Конституційного
Суду
України
та
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Верховного Суду України відповідно про додержання
конституційної процедури розслідування і розгляду
справи про імпічмент і про те, що діяння, в яких
звинувачується Президент України, містять ознаки
державної зради або іншого злочину, Верховна Рада
таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів
приймає постанову про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту (стт.187). Постанова
Верховної Ради про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту вважається прийнятою,
якщо за неї проголосувало не менш як три чверті
народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради [Там само]. З моменту оголошення
головуючим на пленарному засіданні про дострокове
припинення повноважень Президента України у зв’язку
з усуненням його з поста в порядку імпічменту на
період до обрання і вступу на пост нового Президента
України обов’язки Президента України виконує
Прем’єр–міністр України [Там само]. До речі, у даному
законі, зокремап.8. статті 187, міститься правова колізія
з чинною Конституцією України (статтею 112), зокрема
щодо виконання обов’язків Президента України
Прем’єр–міністром України. Насправді ж, згідно
чинною Конституцією України з правками від 8 грудня
2004 року, у зв’язку з переходом з президентсько–
парламентської
до
парламентсько–президентської
форми правління, виконання обов’язків Президента
України покладається на Голову Верховної Ради
України (а не Прем’єр–міністра України, що зазначено
у чинному ЗУ “Про регламент Верховної Ради
України”).
Також варто наголосити, що хоч Президент України
користується
недоторканністю(згідно
стт.105
Конституції України), процедура усунення його у
порядку імпічменту є конституційною, про що йдеться
у Рішенні Конституційного Суду України: “обмеження
права недоторканності глави держави передбачене в
Основному Законі України лише в разі розгляду
Верховною Радою України питання про імпічмент”
[13]. Також у даному Рішенні зазначається:
“конституційна процедура розслідування і розгляду
справи про усунення Президента України з поста в
порядку імпічменту здійснюється без порушення проти
нього кримінальної справи” [Там само].
Таким чином, лише після усунення особи з посади
Президента України в порядку імпічменту, після
вчинення ним злочину, порушується проти цієї особи
кримінальна справа і після обвинувального рішення
суду дана особа притягується до кримінальної
відповідальності.
До–речі,
згідно
чинного
законодавства України (стт.105 КУ), у разі усунення
особи з посади Президента України в порядку
імпічменту, дана особа позбавляється звання
Президента України.
Також варто зазначити, що згідно статті 102
Конституції України Президент України є главою
держави і виступає від її імені, а також є гарантом
державного суверенітету, територіальної цілісності
України, додержання Конституції України, прав і
свобод людини і громадянина. Тому використовується
особлива процедура позбавлення у гаранта державного
суверенітету його посадових обов’язків у вигляді
імпічменту. Імпічмент використовується, в першу
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чергу, як механізм контролю суспільства за
інституціями публічної влади. Зазначене положення
повинно спонукати президента не вчиняти діянь, що
можуть посягати на основи національної безпеки, та
відповідати за ці дії.
Інституційно, окрім усунення Президента України і
порядку імпічменту, відсутній механізм позбавлення
особи на посаді Президента України його повноважень.
Тобто, народ, котрий (згідно статті 5 Конституції
України) є носієм суверенітету та єдиним джерелом
влади в Україні, не має політико–правового механізму
усунення Президента України з посади, у разі вчинення
ним антиконституційних дій, котрі не набрали
необхідної кількості голосів у парламенті. Тобто, з
одного боку народ є носієм суверенітету, котрий
шляхом прямого виборчого права наділяє особу на
посаді Президента України усіма необхідними
конституційними повноваженнями, не може відкликати
чи усунути главу держави з його посади. В Україні,
згідно статті 3 Конституції України, держава відповідає
перед людиною за свою діяльність, а згідно статті 8
норми Конституції України є нормами прямої дії. Отже,
відповідальність держави, а значить і її глави перед
людьми, має носити імперативний характер і
передбачати санкції за їх недотримання чи порушення.
Оскільки, згідно статті 68 КУ, народне волевиявлення
здійснюється через вибори, референдум та інші форми
безпосередньої
демократії,
то
саме
шляхом
всеукраїнського референдуму народ має право
позбавити повноважень ту чи іншу особу на посаді
Президента України. Адже, згідно статті 74 КУ,
референдум не допускається щодо законопроектів з
питань податків, бюджету та амністії. Питання
позбавлення посад державних високопосадовців,
зокрема політиків найвищого рангу (у даному випадку –
президента)
не
заборонено,
згідно
чинного
законодавства України, ставити на всеукраїнський
референдум, а отже потенційно можливо.
Досить цікавим є світовий політико–правовий досвід
впровадження інституту імпічменту. Що стосується
підстав для імпічменту, то у Хорватії, Австрії та
Молдові такою підставою є порушення конституції; у
Туркменістані, Угорщині та Македонії – порушення
конституції та законів; Туреччині, Казахстані та Чехії –
державна зрада; Білорусія, Грузія та Вірменія –
вчинення тяжких злочинів [14]. Що стосується глави
держави, то підставами його усунення у порядку
імпічменту є: зрада батьківщини (Фінляндія);
порушення конституції, зрада, хабарництво та інші
тяжкі
злочини
(Філіппіни);
грубе
порушення
конституції, порушення присяги, вчинення злочину
(Литва); державна зрада чи посягання на конституцію
(Італія); державна зрада чи порушення конституції
(Болгарія, Грузія); “погане виконання своїх обов’язків”
(Аргентина); “невірність конституційному ладу”
(Єгипет) [Там само]; державна зрада або “вчинок що
безчестить або морально ганьбить главу держави”
(Кіпр); умисне порушення конституції або будь–якого
іншого федерального закону (Німеччина). Так, 2004
року в порядку імпічменту був усунений з поста
президент Литви Р. Паксас через “грубе порушення
Конституції”.
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Що
стосується
процедури
усунення
високопосадовця з посади в порядку імпічменту, то у
різних країнах вона має свої особливості. Наведемо
приклад з найбільш впливових країн світу з різними
формами правління (парламентська, президентська та
змішана) та системою стримувань і противаг.
Так, у Німеччині особлива специфіка застосування
імпічменту до президента країни, який, до–речі, має
обмежене коло повноважень, котрі здебільшого
стосуються виконавчої влади, оскільки Німеччина є
парламентською республікою. Так, Бундестаг (нижня
палата парламенту) або Бундесрат (верхня палата
парламенту) може порушити перед Федеральним
конституційним
судом
обвинувачення
проти
Федерального президента в умисному порушенні ним
Основного закону чи іншого федерального закону.
Пропозиція про порушення звинувачення має бути
представлено не менше ніж чвертю голосів членів
Бундестагу або чвертю голосів членів Бундесрату. Для
вирішення питання про порушення звинувачення
потрібна більшість у дві третини голосів членів
Бундестагу або в дві третини голосів членів Бундесрату.
Звинувачення підтримується уповноваженим, що
висунув
звинувачення
даного
органу.
Якщо
Федеральний конституційний суд встановить, що
Федеральний президент винен в умисному порушенні
Основного або іншого федерального закону, він може
оголосити про позбавлення його посади. Після
порушення звинувачення він має право тимчасовим
розпорядженням постановити, що Федеральний
президент не може виконувати свої посадові функції.
У
США
процедура
імпічменту
рідко
використовується як спосіб контролю діяльності
президента, так як на практиці її досить важко
реалізувати, адже США є президентською республікою.
Дана процедура припускає, що офіційні особи
виконавчої гілки влади можуть бути піддані імпічменту
при виконанні двох умов: більшість голосів Палати
представників і засудження Сенатом. Якщо дві третини
сенаторів проголосують за звинувачення, то офіційна
особа відсторонюється від посади. Важливою умовою,
так само є те, що при відстороненні президента нових
виборів не призначається, а обов’язки першої особи
країни переходять по ланцюжку в якій передбачено 16
посадових осіб.
Глава
Російської
Федерації
може
бути
відсторонений від посади Радою Федерації лише на
підставі висунутого Державною Думою звинувачення у
державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину,
підтвердженого висновком Верховного Суду Російської
Федерації про наявність у діях Президента Російської
Федерації ознак злочину і висновком Конституційного
Суду про дотримання встановленого порядку висування
звинувачення. Рішення Державної Думи про висунення
звинувачення і рішення Ради Федерації про відмові від
посади повинні бути прийняті двома третинами голосів
від загальної кількості в кожній з палат за ініціативою
не менше однієї третини депутатів Державної Думи і
при наявності висновку спеціальної комісії, утвореної
Державною Думою. Рішення Ради Федерації про
відмові від посади має бути прийняте не пізніше ніж у
тримісячний термін після висунення Державною Думою
звинувачення проти Президента. Якщо в цей термін
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рішення Ради Федерації нічого очікувати прийнято,
обвинувачення
проти
Президента
вважається
відхиленим. У всіх тих випадках, коли Президент
Російської Федерації не в змозі виконувати свої
обов’язки, їх тимчасово виконує Голова Уряду
Російської Федерації.
Таким чином, в більшості країн процедура
імпічменту глави держави має ускладнену процедуру як
юридичного, так і політичного характеру. Окрім того,
доведення до суду високопосадовця і притягнення його
до кримінальної відповідальності за скоєний злочин має
бути підтверджено та схвалено кваліфікованою
парламентською більшістю, котра складає 2/3 або ¾
(Ісландія, Білорусь, Фінляндія, Казахстан, Україна) від
конституційного
складу
парламенту
країни.
Необхідність інституту імпічменту, у політичному
відношенні пов’язаний з системою стримувань і
противаг, адже президент має право, у визначеному
законом
випадках,
розпускати
парламент;
у
юридичному – з відповідальністю за потенційний
злочин перед людиною, суспільством чи державою,
адже президент є такою ж людиною як і всі інші, котра
на певний час займає найвищу посаду в країні.
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investigation and removal of the President of Ukraine impeachment.Defined political
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confirms their voices bring particular criminal case against him. In this study used
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Институт импичмента в политико–правовой системе Украины и
мира
Предпринимается обзор отечественной и мировой практики процедуры
импичмента главе государства. Отмечается исторические особенности
внедрения института импичмента в Европе и США. Осуществлен обзор
законодательной базы Украины по обвинению, расследования и устранения
Президента Украины в порядке импичмента. Определены политико–правовые
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основания для обвинения главы государства Украины и ряда стран мира, а
также процесс устранения его в порядке импичмента. Предоставляется
собственное видение оснований смещения Президента Украины в порядке
импичмента и возможности использования прямого народовластия для
отстранения главы государства в Украине. В заключении указывается, что
институт импичмента в Украине и ряда стран мира имеет общие черты. В
частности, для устранения главы государства в порядке импичмента,
необходимо иметь квалифицированное большинство голосов парламента,
который своими голосами подтверждает доказательства особым судом
уголовного дела против него. При данном исследовании использовались методы
компаративного анализа и сопоставления.
Ключевые слова: импичмент, президент, парламент, глава государства,
преступление, конституция, следственная комиссия, неприкосновенность,
государственная измена.
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УКРАЇНСЬКА ЛІВИЦЯ ГАЛИЧИНИ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ
СИСТЕМИ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ:
БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНІЗАЦІЮ ШКІЛЬНИЦТВА
Проаналізовано ставлення соціалістичних та комуністичних сил Галичини
до освітньої політики Другої Речі Посполитої. На конкретних прикладах
показано її полонізаційний характер, виокремлено засоби боротьби української
лівиці із закриттям українських шкіл та утраквістичною політикою Варшави.
Проаналізовано окремі статті в періодичних органах Української радикальної
партії – Української соціалістично–радикальної партії (УРП–УСРП), які
стосувалися становлення та розвитку шкільництва на західноукраїнських
землях у першій половині ХХ ст. Відзначено, що упродовж 1920–1930–х рр.
українці Галичини зазнали дискримінації у мовно–культурній сфері, а основним
засобом лівиці у відстоюванні інтересів титульного населення залишалися
виступи в періодичній пресі, протестні акції, законопроекти у вищому
законодавчому органі Польщі, які, однак, не приносили відчутних результатів.
Ключові слова: Польща, партія, школа, двомовність.

В умовах політичної системи Другої Речі
Посполитої
українські
партії
лівого
спектру
надзвичайно важливого значення надавали проблемі
національно–культурного розвитку українців, передусім
– шкільництву. Побудова української школи –
незмінний лейтмотив діяльності української лівиці в
Галичині. Саме у 1920–1930–х рр. українські ліві,
передусім соціалісти–радикали, розгорнули активну
роботу у двох напрямах: перший – боротьба із
ополячення та поширенням польських народних шкіл і,
другий, – утворення українських вчительських
товариств. Обидва напрями зустріли опір серед
польського населення краю та політичних сил, які
репрезентували інтереси цієї національності.
Сучасні українські та польські науковці надають
надзвичайно
важливого
значення
дослідженню
комплексу проблем, пов’язаних із розвитком системи
освіти на західноукраїнських землях у першій половині
ХХ ст. Проте в історико–політологічних розвідках
відсутні окремі сюжети цієї тематичної ніші, що
зумовлює актуальність статті. Її джерельну основу
становлять архівні документи, спогади та матеріали
періодичної преси.
Починаючи із початку ХХ ст. у Галичині
розгорнулася боротьба між українцями та поляками за
вплив на національно–культурне життя в Галичині.
Щодо шкільництва, протидіяти Крайовій шкільній раді,
де більшість утримували поляки, ліві політичні сили
Галичини не мали реальної змоги, вони, як і націонал–
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демократи, підтримували ідею створення українських
учительських товариств, які повинні буди б дбати про
українізацію місцевої школи та соціальне забезпечення
українських педагогів. Союзниками соціал–демократів
та радикалів виступили учительські організації –
“Взаїмна поміч галицьких та буковинських вчителів”
(1905 р.) та “Учительська громада” (1908 р.).
Власне за допомогою учительських товариств, а
також широких кіл громадськості під впливом
націонал–демократів та соціалістів українська школа
завойовувала все більший вплив у Галичині: якщо у
1911 р. у краї функціонувало 2514 урядових початкових
шкіл з українською мовою навчання, то у 1913 р. –
2613. У 1912 р. у Галичині нараховувалося сім
державних українських гімназій, планувалося відкриття
декількох класів української приватної середньої
школи. Напередодні Першої світової війни існувало
вісім державних українських гімназій (Львів,
Перемишль,
Тернопіль,
Коломия,
Станиславів,
Вижниця, Кіцмань, Чернівці) та чотири приватні
(Рогатин, Яворів, Городенка, Львів) [1, c. 2].
Після закінчення Першої світової українська лівиця
(радикали та соціал–демократи) перебувала у вкрай
важкому становищі, що не дозволило на належному
рівні підтримати українську школу та учительські
товариства. Рішення Ради держав Антанти від 14
березня 1923 р. про приєднання Східної Галичини до
складу Польської держави прискорило полонізацію
українських освітніх закладів, значно ускладнило
діяльність українських політичних партій лівого
спектру, передусім тих, які опиралися на комуністичну
ідеологію (наприкінці 1923 р. на етнічних українських
територіях ліквідовано 827 українських шкіл, у 1924–
1925 рр. – 303) [2, c. 1].
В умовах боротьби із комуністичними силами
(Комуністична партія Західної України (КПЗУ),
Українська соціал–демократична партія (УСДП),
протидіяти полонізації української школи, де–факто,
могла тільки Українська радикальна партія (УРП). На
засіданні її Головної Управи уже 29 вересня 1923 р.
підготувлено комунікат у якому закликано всіх
партійних діячів незалежно від політичних уподобань
“всякими засобами протидіяти нищенню української
школи, а зокрема піддержати матеріально і морально
українську молодь в її боротьбі за Українські Високі
Школи”. Аналогічні завдання відображали й резолюції
партійного з’їзду УРП, який відбувся у квітні 1924 р.
Проте через декілька місяців – 31 липня 1924 р.
вищий законодавчий орган Польщі ухвалив “Закон про
деякі положення в організації шкільництва”, (т.зв.
“кресовий шкільний закон”) [2, c. 1]. Згідно з цим
документом у державних школах, на територіях де
проживало 25% непольського населення батьки, за умов
наявності в шкільній окрузі 40–а дітей шкільного віку,
могли отримати освіту рідною мовою [3, c. 3]. Закон не
дозволяв українцям ініціювати відкриття власних
народних шкіл і передбачав утворення в Галичині
“спільних шкіл” для “згідного співжиття людности
національно мішаних земель” [4, c. 1].
Саме ст.6 документу передбачала об’єднання в
окремих місцевостях польських та українських шкіл в
“одну спільну двомовну”. Після об’єднання шкіл
передбачалося,
що
українською
мовою
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викладатиметься: релігія (для греко–католиків та
православних), латинська та українська мова,
малювання та фізкультура (15 год./тиждень), натомість
польською – релігія (для римо–католиків), польська
мова, історія, географія, математика і природа (17
год./тиждень) [4, c. 1].
Завдяки нормативно–правовому акту, уже у 1925–
1926 р. було сполонізовано 2065 українських шкіл у
Східній Галичині [5, c. 1]. Тижневик соціалістів–
радикалів – “Громадський голос” писав, що
українському народові “потрібна школа, яка була би
сівачем поступу й вільної думки. Йому потрібне
учительство, яке з посвятою спрямовувало би думки
української молоді на шлях вірної служби й захисту
інтересів широких народних мас. За таку школу й таке
учительство змагається український працюючий народ і
прийде час, що він здобуде одно й друге. Тепер же, він
має школу накинену собі польською буржуазією. Ця
школа має виконати подвійне завдання: зломити душу
української молоді, викривати її та зробити українську
молодь тупою, глухою й сліпою на визвольні
стремління українського працюючого народа” [6, c. 2].
Журналісти відзначали, що “польська буржуазія й її
прислужники хочуть осягнути свою ціль через сотки
польських шкіл по українських селах і містах а також і
через українські школи заставляючи українське
учительство, терором робити її службу деправаторів і
денаціоналізаторів… Подавляюча його більшість є
добрими польськими державними урядниками й не
приймає навіть дуже віддаленої участі в змаганню за
українську школу. Громадським життям власного
народа не цікавиться” [6, c. 2].
Відповідно,
відзначали
соціалісти–радикали,
“характеристична риса цієї школи… – отупіння молоді
через відповідно спрепароване навчання “моралі”,
вбиття в корні найменших проявів у дитини ініціативи,
активності і творчості. Тут учитель має “вчити”, а діти
повинні сліпо, німо і по рабськи вислухувати його
“наук” [6, c. 2].
Члени УСРП констатували, що “українські народні
вчителі відчувають найболючіше важкі кайдани
малокультурності, наложені на них пануючими
клясами. Через те наперекір гнобителям свого народу,
більшість нашого вчительства прямує безупинно до
поширення й поглиблення своєї освіти різними
шляхами, як через педагогічні видавництва, центральну
й окружні бібліотеки, педагогічний музей, відчити,
виклади, реферати, конференції і т.д.… Цей культурний
рух не є вузько професійний, але він має широкий
соціальний підклад. До цього руху мусить приглядатися
пильно і на нього впливати працюючий український
народ, бо відроджені і культурно й інтелектуально
зміцнені народні вчителі мусять стати новими кадрами
борців у визвольнім змаганні працюючого народу” [6, c.
2].
Українські ліві, констатували, що “польська
буржуазія й її прислужники хочуть осягнути свою ціль
через сотки польських шкіл по українських селах і
містах а також і через українські школи заставляючи
українське учительство, террором робити її службу
деправаторів і денаціоналізаторів… Подавляюча його
більшість є добрими польськими державними
урядниками й не приймає навіть дуже віддаленої участі
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в змаганню за українську школу. Громадським життям
власного народа не цікавиться… В білянсі українського
громадського життя їх значіння рівне нулі. Маса
українського вчительства є безвольною й безрадною
іграшкою в руках польської буржуазії. Вона робить з
неї що хоче. Перекидає на Мазури, гонить з місця на
місце, до школи не приймає і т.д. А яку відповідь дістає
польська буржуазія від цеї маси?” [7, c. 1].
Виступи у пресі українських лівих не покращили
ситуації у шкільництві, навпаки – у доповненнях до
освітнього закону, що побачили світ на початку 1925 р.,
від батьків дітей шкільного віку витребувано
письмового підтвердження їх бажання на отримання
освіти рідною мовою. Відповідні документи польська
влада змушувала батьків подавати до місцевих війтів
або ж нотаріусів, які чинили всілякі можливі перепони
на шляху до реєстрації заяв [8, c. 1]. Щоб ускладнити
процес
підготовки
заяви,
шкільні
інспектори
наполягали, щоб селяни приносили заяви особисто [9, c.
2].
У другій половині 1920–х рр. виступи у пресі
українські ліві почали поєднувати із протестними
акціями. Зокрема політику польської адміністрації у
справі українського шкільництва на вічі соціалістів–
радикалів у Станіславі 8 липня 1928 р. різко
розкритикував голова УСРП Л. Бачинський. Інший член
партії – посол К. Стефанів на вічах в Іспасі (23 вересня
1928 р.) та Гвіздці (27 вересня 1928 р.) відкрито заявляв
про те, що поляки через систему освіти прагнуть до
повного “винародування українців” [10, c. 2]. Загалом у
1926–1927 рр. кількість українських шкіл у Східній
Галичині зменшилася до 925 [10, c. 1].
Представники Української партії праці (УПП),
проаналізувавши значення української школи для
відродження нації, відзначили, що “рідне шкільництво –
це підстава народу, без нього народ – власне такий, як
ми тепер під Польщею, – то так як сліпий на
велелюдній вулиці, кожний його штуркне, відштовхне,
переверне, авто його переїде – і згине марно. Тому і
серед найважчої біди треба нам старатися про своє
рідне шкільництво і посилати рідні діти до своїх шкіл,
бо лише свої школи виховують дитину на славу…
народу, а чужі зроблять з неї яничара, а в кожнім разі не
усвідомлять її і не навчуть працювати для народу [11, c.
1].
Проте, незважаючи на протести українського
населення Галичини, шкільництво все більше
полонізувалося. У доповненнях до освітнього закону,
що побачили світ на початку 1925 р., вимагалося від
батьків дітей шкільного віку письмового підтвердження
їх бажання на отримання освіти рідною мовою.
Відповідні документи польська влада змушувала
батьків подавати до місцевих війтів або ж нотаріусів,
які чинили всілякі можливі перепони на шляху до
реєстрації заяв. Найпоширенішим способом у відмові
реєстрації заяв залишалася вимога “метрикального
витягу для доказу, що селянин має дітей шкільного
віку”.
Необхідність відкриття українських шкіл у Другій
Речі Посполитій – одна з постійних тем послів УСРП у
польському сеймі і сенаті. Б. Білинський, М. Вахнюк, Д.
Ладика, М. Матчак подавали інтерпеляції у яких
наводили численні факти зловживань до яких вдавалася
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польська адміністративна влада під час проведення на
терені західноукраїнських воєводств акції шкільного
плебісциту. Однак, запити українських депутатів
залишалися без належного розгляду. УСРП також
виступала за заснування Українського університету у
Львові.
Ігнорування законопроектів лівиці у сфері освіти,
змушували УСРП, представників Сель–Робу шукати
інших шляхів захисту українського шкільництва. У
лютому–березні 1931 р., сеймі обговорювались проекти
законів “Про шкільний устрій” (передбачалося
скасування двох перших класів гімназії і поділ
середньої школи на чотирикласну гімназію і
двокласний ліцей). Низку поправок до законопроекту
запропонували соціалісти–радикали які вважали
необхідним враховувати при укладанні програм для
шкіл потреби навчання історії і географії національних
меншин у Польщі, до складання програм залучати
наукові установи цих меншин (для українців – Наукове
товариство ім. Шевченка у Львові), а також утворювати
ліцеї з української і білоруською мовами викладання
[12, c. 1].
Реформи освітньої сфери Другої Речі Посполитої на
початку 1920–х рр. ще більше ускладнило становище
української школи та педагогів. Протести українців,
знову ж таки, не принесли бажаних результатів. Щоб
надати видимої законності реакційним акціям польської
влади в освітній сфері, у 1932 р. на основі декрету
президента уряд провів новий шкільний плебісцит.
Проте, і на цей раз шкільна й загальна адміністрація не
зупинилася перед різноманітними засобами, щоби його
результати не вийшли на користь українського
населення в Галичині: у 1932 р. батьки 400 тис.
українських дітей зібрали 300 тис. декларацій з
вимогою рідної мови навчання дітей у школах, близько
500 українських шкіл були перетворені на польські або
утраквістичні [13, c. 2].
Відзначаючи погіршення стану української школи,
соціалісти–радикали
відзначали,
що
“загальна
неграмотність росте ще й з тої причини, що українська
шкільна дітвора щораз більше позбавлена своєї рідної
школи і рідного вчителя. Це є велика причина зросту
неграмотности в українському селі й місті. Коли настав
шкільний закон Грабського зістало українських
народніх шкіл у 1925/26 році 1055, у 1926/27 вже лиш
925, а в 1927/28 774. По обчисленнях посла
Стронського є це 1 проц. усіх народніх шкіл у Польщі в
той час, коли відсоток українського населення у Польщі
перевищає 20” [13, c. 2].
“Нормалізація” польсько–українських відносин, що
розпочалася у 1935 р., не принесла для українців
бажаних змін в освітній сфері. Підтвердженням
полонізаційних намірів уряду став черговий плебісцит
1937 р. У 1938 р. підготовлений і виданий проект
розпорядження міністерства освіти “У справі виконання
закону від 31.07.1924 р. та змін деяких постанов в
організації шкільництва”, узгоджений із міністерством
внутрішніх справ. Згідно з розпорядженням зміна мови
навчання в існуючих школах може бути проведена
тільки з початком нового навчального року і
розповсюджується виключно на перший клас.
Критикуючи “нормалізацію” польсько–українських
відносин, започатковану Українським національно–
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демократичним об’єднанням (УНДО) у 1935 р.,
соціалісти–радикали
розкритикували
культурно–
освітню політику Другої Речі Посполитої. УСРП
відзначала, що уряд не піде на поступки українцям, а
т.зв. “нормалізація” не принесе користі українцям.
Подальші події підтвердили правильність політичної
програми української лівиці.
Таким чином, українські партії лівого спрямування
Галичини, за невеликим винятком, діяли у вкрай
несприятливих суспільно–політичних умовах, що,
водночас, ускладнювало й становища українських
педагогів. Після включення території Західної України
до
складу
Польської
держави,
розпочалася
широкомасштабна полонізація українського населення
краю, ліквідація українських освітніх установ та
організацій. Ухвалені на зламі 1920–1930–х рр. закони у
сфері освіти діяли без суттєвих змін до початку Другої
світової війни. У 1937–1938 рр. у Польщі була тільки
461 (41 приватна) загальна школа та 24 гімназії і ліцеї з
українською мовою викладання (19 приватних).
Водночас в українських школах не вистарчало
підручників, через що діти були змушені навчатися із
польських книжок [14, c. 169].
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Аttitude of socialistic and communist forces of Galychina is Analysed toward
educational politics of the Poland. On concrete examples she is shown polonization
character, provided funds fight of Ukrainian left parties with closing of Ukrainian
schools and politics of Warsaw. The separate articles are analysed in the periodic
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Украинская левица Галичины в условиях политической системы
Польши: борьба за украинизацию школы
Проанализировано отношение социалистических и коммунистических сил
Галичины к образовательной политике Польши. На конкретных примерах
показана ее антиукраинский характер, выделены средства борьбы украинской
левици с закрытием украинских школ Варшавой. Проанализированы отдельные
статьи в периодических органах Украинской радикальной партии – Украинской
социалистически–радикальной партии (УРП–УСРП), которые касались
становления и развития школы на западноукраинских землях в первой половине
ХХ ст. Отмечено, что на протяжении 1920–1930–х гг. украинцы Галичины
испытали дискриминацию в язычно–культурной сфере, а основным средством
левици в отстаивании интересов титульного населения оставались
выступления в периодической прессе, протестные акции, законопроекты в
высшем законодательном органе Польши, которые, однако, не приносили
ощутимых результатов.
Ключевые слова: Польша, партия, школа, двуязычность.
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ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В СУСПІЛЬСТВІ
Досліджуються трансформаційні процеси, які відбулися у соціально–
політичній галузі української держави, а також стверджується про вплив цих
процесів, що призводить до суттєвих перетворень у політичній структурі
суспільства, а саме змінює ідеологічну систему, суспільно–політичні
інститути, відносини, принципи політичного життя. Розглядається сутність
політичної участі молоді, що належить до актуальних проблем суспільства.
Ключові слова: політична участь, інституціалізація, соціалізація,
політичні цінності, політичний вибір.

Трансформаційні процеси які відбулися у соціально–
політичній галузі української держави, закономірно
привели до суттєвих перетворень у політичній
структурі суспільства, а саме змінились ідеологічна
система, суспільно–політичні інститути, відносини,
принципи політичного життя. Змін зазнали й глибинні
основи політичної свідомості та поведінки людей.
Життєві установки, які виявилися непорушними для
людей старшого віку, втратили своє значення, а замість
них молодь отримала інші моральні ідеали, які в перші
роки незалежності становили світоглядну основу
молодого покоління. У цих умовах політична участь
молоді, яка є важливою складовою частиною загально
цивілізаційного процесу, стала однією з актуальних
соціальних проблем. Від правильності й ефективності її
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розв’язання залежить не тільки морально–етичний стан
суспільства, але і його спокій та політична стабільність.
Правильність цього положення вже не раз
підтверджувалась на пострадянському просторі, де
політичні
протиріччя
примножені
політичною
безграмотністю населення й безсиллям влади,
породжували міжнаціональні конфлікти й політичні
зіткнення, які ставили країну на межу громадянської
війни. Зростання цієї небезпеки відбувається стрімко,
відповідно повинні вживатися адекватні заходи, серед
яких не останнє місце належить науковим розробкам,
що забезпечують позитивну політичну участь молоді.
Дослідження сутності політичної участі молоді
належить до актуальних проблем. Адже політична
участь єдиний індикатор визначення стану, рівня,
розвитку, а головне ефективності функціонування всієї
системи суспільно–політичних відносин, влади, дії
політичних інститутів, різноманітних норм, законів,
функціональної придатності політичної системи,
громадянських основ буття.
Проблема політичної участі в сучасній політичній
науці України досліджується у низці контекстів
залежно від сфери, напряму чи предмета зацікавленості.
Загалом ці дослідження можемо класифікувати у такий
спосіб, як пошуки оптимальних методологічних основ
дослідження проблеми політичної участі. Вивчення
теоретичних концепцій політичної участі вітчизняних і
зарубіжних авторів. Інституційні й процесійні основи
здійснення політичної участі, проблеми загроз
нинішнім формам політичної участі пов’язані зі
складними
глобалізаційними,
економічними,
ресурсними, етнічними, релігійними та іншими
чинниками.
У зв’язку з цим в сучасній українській політичній
науці з’явилася низка глибоких та цілком оригінальних
досліджень,
котрі
зосереджуються
на
аналізі
методологічних засад системи знань, що дають
можливість звертатися до системного визначення місця
та ролі політичної участі молоді в сучасних, складних
трансформаціях. Найбільш вагомими серед них є праці
В.Андрющенка, В.Бебека, В.Бортніков, В.Горбатенка,
С.Василенко, О.Гараня, Є.Головахи, А.Круглашова,
Є.Тихомирової, Н.Ротар, в яких увага приділяється
аналізу джерел та чинників демократизації українського
суспільства, специфіці формування нових інститутів
політичної системи, співвідношенні процесів політичної
трансформації
та
становленні
інститутів
громадянського суспільства.
Мета і завдання дослідження є наукове
обґрунтування політичної участі, як базової суспільно–
політичної
цінності
та
інституційно–владного
механізму її забезпечення в умовах демократії.
Протягом останніх десятиріч істотно посилилася
наукова зацікавленість проблемою політичної участі
громадян, та функціонування політичної системи,
формування політичних інститутів та процесу
вироблення політичних рішень. Можна стверджувати,
що політична участь стала об’єктом досліджень
міждисциплінарного характеру й перебуває на стику
політології, соціології, й психології, внаслідок чого
наука отримала велику кількість варіантів її постановки
й розв’язання. Предметом зацікавлення нашого
дослідження будуть механізми, етапи, політичні
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орієнтації, й зразки політичної поведінки соціуму, а
особливо такої цільової групи як молодь.
Становлення
концепції
політичної
участі
відбувається під впливом величезної кількості чинників
об’єктивного й суб’єктивного характеру. Якщо перші
визначаються специфікою політичних процесів у тій
або іншій країні, то останні прямо залежать від
наукових шкіл і напрямків, які вивчають ці проблеми.
В сучасній політичній науці політична участь є
однією з центральних категорій і розуміється як вплив
громадян на функціонування політичної системи,
формування політичних інститутів та процес
вироблення політичних рішень. Відтак вона, згідно із
визначенням української вченої Н. Ротар, передбачає дії
громадян до делеґуванню повноважень; діяльність,
спрямовану на підтримку кандидатів і партій у
виборчому процесі; участь у діяльності партій і груп
інтересів;
політичну
суб’єктність громадян у
міжвиборчому політичному дискурсі [1, с. 19].
Як зауважує Б. Барбер, “… ідея участі в політичному
житті має, по суті, нормативний вимір, – вимір,
визначений
громадянством.
Маси
голосують,
громадяни міркують; маси поводяться, громадяни
діють; маси стикаються й перетинаються, громадяни
беруться до чогось, об’єднують зусилля і сприяють. Тієї
миті, коли “маси” починають міркувати, діяти,
об’єднувати зусилля і сприяти, вони перестають бути
масами і стають громадянами. Тільки тоді вони “беруть
участь у політичному житті”” [2, с. 261].
Окрім реалізації ролі механізму соціальної взаємодії
громадян,
політична
участь
є
безперечним
інтеґраційним
інструментом,
спрямованим
на
соціально–політичну консолідацію суспільства або його
окремих сеґментів. У найзагальнішому вигляді до
функцій політичної участі в рамках демократичної
системи відноситься артикуляція, аґреґація та
представництво різноманітних інтересів громадян,
леґітимація політичної системи, а також соціальна
інтеґрація та політична соціалізація населення [3, с.
527]. Основними ж факторами, від яких залежить
практика політичної участі, є особливості самого
суб’єкта політичної участі, умов, в яких вона
відбувається, та загальних параметрів політичної
системи [4, с. 350].
Розуміння політичної участі як процесу залучення
до сфери політичних відносин отримало свій розвиток у
вітчизняній політичній науці. А що проблема
політичної участі громадян у політичних процесах
потребувала теоретичного переосмислення вже з
початком посткомуністичних перетворень, то в
українській політології зустрічаємо різні за суттю
визначення цієї категорії.
Так, приміром, в одному з перших видань
“Політологічного
енциклопедичного
словника”
політична участь визначалася як “залучення членів
певної соціально–політичної спільноти до процесу
політико–владних відносин; вплив громадськості на
перебіг існуючих соціально–політичних процесів у
суспільстві та на формування владних політичних
структур” [5, с. 513]. Значно конкретнішим змістом
наповнене визначення, запропоноване авторами
підручника “Основи демократії”: “Політична участь –
причетність людей до подій та заходів, що складають
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конкуренцію груп інтересів між собою, політичну
боротьбу, змагання за домінування, владарювання. За
умов політичної участі вектор зусиль її суб’єктів (груп
інтересів, їх лідерів) спрямований на суперників, а
влада тут використовується як знаряддя їх подолання”.
Натомість за умов громадянської участі “влада сама
постає об’єктом впливу людей, спрямованого на
подолання проблем життя громад” [6, с. 779].
Політична учать, за визначенням Н. Ротар, це “дії
людей або груп, що здійснюються з метою вираження
власних інтересів і, відповідно, як вплив на зміст
політичних рішень, які ухвалюються на різних рівнях
реалізації державної влади” [1, с. 34]. Основними
факторами, від яких залежить практика політичної
участі, є особливості самого суб’єкта політичної участі,
в яких вона відбувається, та загальних параметрів
політичної системи. Відтак незаперечним є зв’язок між
інституційним дизайном політичної системи та
формами політичної участі громадян у політичних
процесах.
Виходячи з такого розуміння інституційних аспектів
політичної участі, вчена підтримує її динамічне
розуміння, яке базується на визначенні того, якою
мірою інституційні зміни, викликані трансформацією
політичної, економічної та соціальної систем, змінили
способи, форми та характер участі громадян у політиці.
А конкретні форми політичної участі, інтенсивність їх
використання та наслідки, висновує дослідниця,
підкреслюють і водночас визначають процесуально–
функціональні характеристики політичної системи,
специфіку політичного режиму, особливості політичної
культури [1, с. 33, 34]. Так у випадку опису останньої,
для визначення її типу та для порівняння різних
політичних культур необхідно, згідно із висновками В.
Бурдяк, з’ясувати зокрема ставлення громадян до
політики в цілому, наявність інтересу до неї або
відсутність такого, рівень поінформованості та
компетентності у питаннях політики, приналежність до
політичних партій та ставлення до них; ступінь
задоволення
політичною
системою,
очікування
громадян стосовно власної політичної системи та рівень
їх реалізації; рівень ідентифікації з цією політичною
системою та із співгромадянами, яка відображає ступінь
ототожнення і разом з тим прийняття/неприйняття,
довіри/недовіри
іншим
політичним
інститутам,
організаціям, елітам, особам, яким делеґується влада;
спосіб розв’язання політичних протиріч та політичних
конфліктів, які характеризують поведінку політичних
суб’єктів; характеристику процесу та технологію
ухвалення політичного рішення, які дозволяють
визначити суб’єкт прийняття рішень, роль окремого
громадянина у цьому процесі, характер цієї участі [7, с.
36].
Оригінальне розуміння поняття “політична участь”
містять праці В. Бортнікова, який пропонує поглянути
на її природу крізь низку філософських та
політологічних категорій і понять [8, с. 49–50]. Вчений
з’ясував, що професійна політична діяльність відповідає
критерію свідомості й вимірюється у якісних
характеристиках, політична ж участь може мати
стихійні прояви та частіше за все визначається
кількісно. Окрім того, якщо професійна політична
діяльність індивідуалізована, то політична участь, – це,
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як правило, колективна діяльність, яка здійснюється як
співучасть [9,с.59–60].
Як висновує В. Бортніков, аналіз сутнісних
характеристик політичної участі як різновиду
соціальної дії показує, що критерію саме політичної,
участь громадян може відповідати лише тоді, коли вона
соціально
детермінована.
А
використовуючи
методологію М. Вебера, вчений стверджує, що
найповніше критерію політичної участі відповідають
цілераціональні та цінніснораціональні дії, меншою
мірою – дії традиційні [9, с. 72–73]. Водночас, зауважує
учений, розглядати політичну участь лише як
раціонально–інструментальні дії не має підстав,
оскільки людині притаманні певні почуття, звички,
симпатії та антипатії, що безпосередньо відбивається на
характері участі [9, с. 52].
На якість політичної участі має вплив існуюча в
суспільстві система цінностей, рівень політичної
культури і демократизму політичної системи. Пізнання
природи участі, внутрішніх спонук та раціональних
форм здійснення можливе, на думку В. Бортнікова, за
наявності ґрунтовних знань не лише про суспільство в
цілому, а й про окремі суб’єкти соціально–політичних
відносин [9, с. 132].
Динаміка політичних процесів у сучасній Україні
демонструє нам необхідність розуміння і важливості
залучення молоді до суспільно–політичного життя.
Останні події в Україні, Революція Гідності, та
попередні події за активної участі молоді, Революція на
Граніті,
Помаранчева
Революція
вкотре
продемонстрували суспільству про необхідність
інституалізації політичної участі молоді, як через
самоорганізацію молоді, так і активної державної
політики, щодо підтримки соціально–активної молоді.
По–перше зміни на початку 90 рр. ХХ ст. парадигми
політичного, соціального та економічного розвитку
українського суспільства відкрила перед громадянами
України, а особливо молоддю, можливість вільної,
автономної участі у процесах політичного управління,
які згідно з логікою демократичного правління, набули
циклічного характеру.
По–друге, основні параметри електоральної участі
громадян України, особливо в частині використання
пасивних та активних форм електорального протесту,
потребують систематизації та узагальнення.
Однією з причин, що гальмує демократичне
оновлення електоральної моделі політичної участі є
еклектичне поєднання в свідомості громадян різних
цінностей, та орієнтирів, що утвердилися на ґрунті
часткового розмивання старих та виникнення нових
стереотипів і норм.
По–третє, актуальність проблеми політичної участі
молоді України в системних
трансформаціях
окреслюється
можливістю
перевірки
гіпотез,
підтверджених в умовах стабільних політичних систем і
демократичних режимів та необхідністю визначення
співвідношення основних факторів, окреслених в межах
класичних теорій участі, що впливають на її характер.
По–четверте, специфіка сучасного політичного
процесу в Україні одним з проявів якої є характер
взаємодії між владою та громадянами, актуалізує
проблему політико – правового й інституційного
забезпечення політичної участі громадян у між
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виборчий період. Також, принципового значення для
подальшої демократизації участі громадян України, а
особливо молоді у політичних трансформаціях набуває
окреслення шляхів розв’язання проблеми наступності,
принципів реалізації основних моделей політичної
участі [1].
Вирішення молодіжних проблем не можна
перекладати на молодь, адже молодіжна політика – це
політика пріоритетів, це справа не окремого комітету, в
системі державних органів, а справа всієї держави та
суспільства[10]. Важливим чинником в еволюції
державної молодіжної політики України має стати і
наближення до стандартів та принципів молодіжної
політики більшості розвинених країн світу. У цей
особливий період для України виникає необхідність до
багатогранного підходу пріоритетності державної
підтримки організованого молодіжного руху. Виникла
потреба чіткої взаємодії між органами державної влади
і молодіжними громадськими організаціями, які стали
надзвичайно дієвими та активними у своїх формах
діяльності.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Розглянуто діяльність місцевих органів виконавчої влади у забезпеченні
доступу до публічної інформації в реалізації державної інформаційної політики.
Здійснено вивчення практики діяльності місцевих органів виконавчої влади з
виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” та
висвітлення проблемних питань, які виникли у процесі імплементації.
Ключові слова: публічна інформація, доступ громадян до публічної
інформації, місцеві органи виконавчої влади,державна інформаційна політика.
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У демократичному суспільстві, де панує принцип
відкритості та прозорості функціонування органів
державної влади, забезпечується реалізація прав
громадянина на інформацію, повинні існувати
інститути громадського контролю за їхньою діяльністю,
що значно зменшує можливість зловживань та
порушень. Основою нового зразка управління в Україні
повинна стати орієнтація на співпрацю з громадянами
та їх активна участь в управлінських процесах. Це
можна виконати при умові достатньої поінформованості
про роботу органів державної влади та фактичний
вплив на прийняття їх рішень. Слід звернути увагу на
думку В. М. Сердюка [10, с. 21–27], який наголошує, що
на даний час публічна інформація набуває ознак
стратегічного ресурсу розвитку держави та суспільства,
а також технологічного, соціально–економічного та
культурного розвитку. Забезпечення права громадян на
доступ до публічної інформації про діяльність місцевих
органів влади є надзвичайно важливою складовою усієї
системи державного управління. Саме прийняття
Закону “Про доступ до публічної інформації” (Закон
України) [3] у 2011 році, який визнаний експертами
одним із кращих у світі, по суті стало зразу значним
демократичним досягненням. Однак за час, що минув
після набуття чинності Закону, достатньо малий
відсоток громадян України скористалися своїм правом
надіслати запит на інформацію до влади. Незважаючи
на те, частина органів виконавчої влади вже зуміли в
деякій мірі порушити ухвалений Закон. Тому бачимо,
що від ефективної та професійної організації доступу до
публічної інформації залежить довіра громадян до
влади, і саме необхідно наблизити до потреб громадян
діяльність органів влади.
До проблеми забезпечення доступу до публічної
інформації зверталось чимало українських вчених.
Серед яких можна виділити таких як І. Арістова, В.
Андрусів, О. Ващук, О.Винников, В. Гарбар, Р.
Головенко, О. Демкова, Р. Денісова, Н. Зубар, Г.
Красноступ, О. Кормілецький, М. Лациба, О.
Нестеренко, І. Розкладай, В. Сердюк, О. Северин, О.
Солонтай, О. Твердохліб, В. Таран, О. Хмара та ін.
Проте дослідження науковців торкалися здебільшого
роз’яснень норм Закону і не відображають практики
діяльності місцевих органів виконавчої влади України
щодо належного та беззаперечного виконання.
Метою статті є вивчення практики діяльності
місцевих органів виконавчої влади з виконання Закону
України “Про доступ до публічної інформації” та
висвітлення їх проблемних питань.
13 січня 2011 року Верховною Радою України був
прийнятий Закон “Про доступ до публічної інформації”,
де вперше було подано визначення “публічна
інформація”, гарантії , принципи її забезпечення
одночасно з прийняттям нової редакції Закону “Про
інформацію” [2]. Питання забезпечення доступу до
публічної інформації, як на державному, так і на
міжнародному рівні виникли в країнах стійкої
демократії тільки наприкінці XX століття. Саме тоді
концепція (наголос) змістилася зі “свободи інформації”
в напрямку вимоги зобов’язання держави забезпечувати
доступ до інформації, розпорядником якої вона є.
Основа права на доступ до інформації закріплена в
ст.34 Конституції України [1], де кожен має право
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 94

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

вільно зберігати, використовувати та поширювати
інформацію. Ця норма Конституції України базується
на положеннях Загальної декларації ООН з прав
людини, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 10
грудня 1948 року (Док.ООН/РЕS/217 А). У статті 19
Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права 1966 р. наголошується, що процес реалізації
права на інформацію має бути відповідальним,
заснованим на повазі до прав інших осіб і інтересів
держави та суспільства. Дана теза розкривається у
статті 10 Європейської конвенції про захист прав і
основоположних свобод 1950 р. Одночасно, в
Рекомендації Ради Європи “Про захист даних і свободу
інформації” (Recommendation 1037 (1986) сказано, що
інформаційні права, зафіксовані в Конвенції, повинні
тлумачитися достатньо широко, враховуючи свободу
пошуку інформації, обов’язок влади забезпечувати
доступність та прозорість інформації суспільного
значення (з врахуванням відповідних обмежень).
Процедура доступу до інформації саме в
законодавчій площині має доволі давню історію в
країнах з розвинутою демократією, а механізми, на
основі яких забезпечується право громадянина на
відкриту та неупереджену інформацію в усіх сферах
життя, діють в цих країнах століття. Наприклад, у
Швеції в 1766 році був прийнятий Закон про свободу
преси, у Франції Декларація прав людини і громадянина
у 1789 р. Вже у XX ст. закони, які спрямовані на захист
свободи інформації та права на доступ до публічної
інформації, діють в більшості Європейських країн
таких, як Естонія, Чехія, Латвія, Великобританія,
Словаччина, Болгарія, Словені, Угорщина тощо.
Закон України “Про доступ до публічної інформації”
встановив два рівні доступу до публічної інформації –
активний і пасивний. Відмінність у цих способах
полягає в ініціаторі організації доступу та обсязі самої
інформації. Пасивний доступ забезпечує відповідний
розпорядник
публічної
інформації
шляхом
її
оприлюднення.
Активний
доступ
передбачає
безпосереднє звернення особи чи групи осіб до
розпорядника інформації за необхідною інформацією
шляхом подання відповідного запиту. Тому наша увага
буде зосереджена на тому, як місцеві органи виконавчої
влади реорганізовують свою роботу та налагоджують
канали зв’язку з громадськістю для забезпечення
доступу до публічної інформації, розпорядниками якої
вони є, а також, з якими проблемами вони стикаються в
роботі.
Відповідно до пункту першого ст.14 Закону місцеві
органи виконавчої влади зобов’язані оприлюднювати
інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
систематично вести облік документів, що знаходяться в
їхньому володінні; вести облік запитів на інформацію;
визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з
документами чи їх копіями, а також надавати право
запитувачам робити виписки з них, фотографувати,
копіювати, сканувати їх, записувати на будь–які носії
інформації тощо; мати спеціальні структурні підрозділи
або призначати відповідальних осіб для забезпечення
доступу
запитувачів
до
інформації;
надавати
достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі
потреби перевіряти правильність та об’єктивність
наданої інформації.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

У статті 15 встановлено перелік відомостей, які
підлягають
обов’язковому
оприлюдненню
розпорядником. А саме, інформацію про свою
діяльність: організаційну структуру, місцезнаходження,
повноваження, структуру, службові номери, адреси
електронної пошти, розклад роботи, графік прийому
громадян, обсяг та механізми витрачання бюджетних
коштів тощо. Варто зауважити, що серед іншого
необхідно оприлюднювати і нормативно–правові акти,
акти
індивідуальної
дії
(крім
внутрішньоорганізаційних) в термін не більше п’яти
робочих днів з дня затвердження документа. Щодо
проектів рішень, які підлягають громадському
обговоренню – не пізніше двадцяти робочих днів до
дати їх розгляду.
Враховуючи роль інформаційних технологій у
взаєминах громадськості та місцевих органів
виконавчої влади, вагомим виступає забезпечення
інформаційної наповнюваності на офіційного веб–сайту
в мережі Інтернет. Це саме той ресурс, котрий
максимально має бути задіяний при оприлюднені
інформації.
Також
мають
можливість
використовуватись
офіційні
друковані
органи
(бюлетені, газети і т.п.) місцевого органу виконавчої
влади. Безумовно, що чим більше інформації буде
оприлюднено, тим менше запитів на інформацію буде
надходити, тобто буде зникати потреба у його
надсиланні. Це відповідно зменшить навантаження на
орган влади. Отже, невідкладною вимогою є
регламентація порядку роботи офіційного веб–сайту
органу влади. Неминучим є прийняття або внесення
змін до порядків, положень, які встановлюють
функціонування офіційного веб–сайту (визначення
відповідальних осіб, порядок моніторингу, зв’язки між
структурними підрозділами). Тобто, вагомим є
окреслення схем створення та розміщення інформації,
хто і як передає її для оприлюднення.
Державний комітет телебачення і радіомовлення
України здійснив моніторинг контенту 24 офіційних
веб–сайтів місцевих органів виконавчої влади [7].
Водночас офіційний веб–сайт Луганської обласної
державної адміністрації станом на 15.12.2014 не
працює. Крім того, моніторинг інформаційного
наповнення офіційних веб–сайтів Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та Севастопольської
міської державної адміністрації не здійснювався,
оскільки зазначені суб’єкти владних повноважень
розташовані на тимчасово окупованій території.
За результатами проведеного моніторингу маємо
змогу виділити певні характерні особливості та
недоліки. Насамперед, спостерігається очевидне
сповільнення
позитивної
динаміки
показників
прозорості. Найкращими стали офіційні веб–сайти
Запорізької та Сумської обласних державних
адміністрацій. Зростаючу динаміку інформаційної
наповненості можна відзначити Івано–Франківську
ОДА. Але водночас, є і деякі зауваження до веб–сайтів
органів виконавчої влади, а саме:
– відсутність або існування не в повному обсязі
інформації, яка є обов’язковою та фіксується
нормативно–правовими актами;
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– невідповідне розміщення інформації або
оприлюднення без вказування дати, що не дає
можливості з’ясувати рівень їх актуальності;
– розміщення матеріалів нелогічно, через що
нівелюється поняття доступності та простоти
інформації;
– недосконалість або неадекватність роботи
пошукової системи.
Системи обліку публічної інформації, які мали бути
створені на виконання Указу Президента від 5 травня
2011 р. №574 “Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації” [4]
та постановою Кабінету Міністрів України від 21
листопада 2011 р. №1277 “Питання системи обліку
публічної інформації” [5] перебувають на початковому
рівні, існують не на всіх веб–сайтах, деякі оприлюднені
системи обліку оновлюються нерегулярно або містять
інформацію тільки про частину документів. В деякій
мірі це зумовлено браком належного фінансування
органів влади. Тим часом, нівелювання норми щодо
створення та оприлюднення системи обліку публічної
інформації докорінно послаблює право громадян на
отримання офіційної інформації та перешкоджає
становленню практики підзвітності органів влади перед
громадськістю. Один із провідних вітчизняних
експертів у галузі інформаційної політики Олександр
Винников [9] рекомендує створити централізовану
електронну систему обліку публічної інформації, яка
разом з уже функціонуючим Єдиним державним
реєстром нормативно–правових актів сформує єдину,
уніфіковану та автоматизовану систему інформаційно–
довідникового забезпечення доступу спільноти до
офіційної інформації. Варто додати, що необхідно
також здійснювати регулярний випуск довідників та
бюлетенів публічної інформації, як це здійснюється у
Канаді, де щорічно розсилається по громадських
бібліотеках та поштових відділеннях Довідник доступу
до публічної інформації та документів державних
органів.
На окремих веб–сайтах немає адреси електронної
пошти керівників органів та їх заступників, не
оприлюднені базові функції структурних підрозділів,
правила внутрішнього трудового розпорядку, порядок
та умови проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад тощо.
Активний вид доступу до публічної інформації
полягає в обов’язку органу влади надавати відповідь на
запит від особи або групи осіб. Згідно ст.19 Закону
України, запит на інформацію – це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що знаходиться у його володінні. Варто зауважити, що
це не стосується інформації, яка ще є створена і може
бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної
обробки даних. Постановою Уряду [6] затверджено
форми та порядок , яким змодельовано якнайбільш
спрощену процедуру подання запиту поштою,
електронною поштою (нова форма подання), телефоном
або факсом. Термін надання відповіді не пізніше п’яти
днів. А також розпорядник інформації має можливість
використати процедуру продовження строку розгляду
запиту на інформацію до 20 робочих днів з
повідомленням та обґрунтуванням такої процедури
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запитувача письмово, але не пізніше п’яти робочих днів
з моменту надходження запиту.
Центром Політичних студій та Аналітики було
здійснено Моніторинг відкритості органів місцевої
влади в частині надання публічної інформації на запити
(відповідно до вимог Закону України “Про доступ до
публічної інформації”) [8]. Критеріями оцінки якості
надання інформації у відповідь були повнота відповіді
на запит, вчасність її надання, доступність
(лаконічність) та зручність, тобто присутність
необхідної інформації для надсилання запитів на
офіційному
сайті
органу
влади.
Моніторинг
здійснювався протягом вересня 2012 – серпня 2014
років, дає змогу порівняти дані двох років. За
результатами моніторингу можна констатувати, що
рівень відкритості знизився у порівняні з подібним
періодом 2012–2013 років. Середній рівень відкритості
місцевих органів виконавчої влади впав на 2%, тобто в
частині надання публічної інформації на запит був
вищий протягом 2012–2013 рр., ніж в аналогічний
період часу 2013–2014 рр.
Таблиця
Моніторинг відкритості обласних державних адміністрацій
Критерії оцінки якості
надання інформації
Надання відповідей на
запит
Повнота надання
інформації

Вчасність надання
відповідей на запит
Рівень відкритості

вересень 2012 –
серпень 2013
92% – надають
відповіді
8% – ігнорують запити
55% – в повному обсязі
надають інформацію
45% – не в повному
обсязі надають
інформацію
–
79%

вересень2013 –
серпень 2014
87% – надають відповіді
13% – ігнорують запити
53% – – в повному обсязі
надають інформацію
47% – не в повному
обсязі надають
інформацію
85% – 5–ти денний
термін
15% – більше 5–ти днів
77%

Найвідкритішими
обласними
державними
адміністраціями є Тернопільська (I), Одеська (II),
Хмельницька
(III).
Порівнюючи
результати
попереднього року, всі вони підвищили свій результат
та подолали бар’єр “цілком відкриті”. Та на жаль, лідер
минулого року, Сумська ОДА, яка мала дуже високий
рівень відкритості 99,6%, протягом минулих 12 місяців
перестала бути лідером, але опинилась на рівні
“недостатньо відкриті”.
Отже, з якими проблемами стикаються місцеві
органи виконавчої влади.
1. Надання відповідей на запит на інформацію.
Головною проблемою при наданні відповідей на запит
на інформацію є те, що як такі не надаються. Тобто,
розпорядники ігнорують частину інформаційних
запитів, які до них надходять. Тому необхідно уважно
слідкувати за каналами надходження, перевіряти чи
достовірні контакти надсилання, які вказані. Положення
частини другої ст.6 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” щодо вимог до обмеження
доступ, а саме принцип “трискладового тесту”
надзвичайно мало використовується на практиці, що
викликає до необґрунтованих відмов у наданні
інформації запитувачам.
2. Повнота надання відповідей на запит. Серед
найпоширеніших порушень розпорядниками є надання
відповідей на інформаційний запит не в повному обсязі.
Вирішальним є те, що дуже рідко трапляються випадки,
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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коли у відповіді на запит зустрічається вмотивоване
пояснення відмови у наданні тієї чи іншої інформації.
Найчастіше у відповіді надається інформація на частину
питань, а про ті проблеми, які залишилися без
задоволення, навіть не згадується. Неправомірні
відмови у наданні можна пояснити тим, що державні
службовці не знають, що публічна інформація належить
до службової, або ж має статус конфіденційної або
таємної. Існує також вільне тлумачення норм при
формуванні службової інформації, зокрема в частині
складання переліків службової інформації, які зазвичай
не відповідають Закону і включають категорії
відомостей, що не можуть бути зарахованими до
службової інформації. Відповідно до Закону України
“Про доступ до публічної інформації” за режимом
доступу інформація поділяється на відкриту та
інформацію з обмеженим доступом. Законом є чітко
сформульовано, що до інформації з обмеженим
доступом не належать відомості, які подаються у
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру.
Якщо в запиті вимагається інформація, яка
знаходиться в іншого розпорядника, або взагалі не
належить до публічної, а по факту є зверненням, то про
це необхідно повідомити запитувача, вказавши причини
ненадання запитуваної ним інформації.
3. Строки надання відповідей на запит. Не всі
місцеві органи виконавчої влади надають відповіді у
відведений п’ятиденний термін з урахуванням способу
її
отримання
(поштою
чи
e–mail).
Якщо
відтермінування у наданні відповіді відбувається, то
переважно надходить на шостий день, набагато рідше
на сьомий. Якщо відповідь на запит надсилається
звичайною поштою, тоді вчасність визначається по
вихідній даті, вказаній на офіційному бланку листа;
коли відповідь на запит надсилається електронною
поштою – за датою надходження її на електронну
скриньку, оскільки надходить миттєво. Тому затримка у
відправленні вже готової вчасно відповіді є
необґрунтованою.
Визнання та встановлення гарантій права на
інформацію в місцевих органах виконавчої влади у
державі відображають рівень дотримання нею вимог
міжнародних принципів та стандартів прав людини,
розвитку й утвердження демократичних і правових
цінностей.
Без належного забезпечення інформаційних свобод
людини й громадянина участь України у глобальному
інформаційному суспільстві як важливій передумові
соціального та індивідуального розвитку неможлива.
Доведено, що у цьому контексті важливе не лише
прогресивне інформаційне законодавство як таке, але й
спроможність держави забезпечити його реалізацію й,
зокрема, – поширення електронної інформації із
доступом до неї мас населення за допомогою
інформаційних
та
інформаційно–комунікаційних
технологій (особливо Інтернет–технологій), покликаних
задовольняти
зростаючі
інформаційні
потреби
суспільства та окремих його груп і верств.
Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на
розробку
рекомендацій
чергової
імплементації
механізмів забезпечення інформаційної відкритості та
прозорості місцевих органів виконавчої влади, а також
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

посилення їх виконання у місцевих органах виконавчої
влади.
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органах исполнительной власти
Рассмотрена деятельность местных органов исполнительной власти в
обеспечении доступа к публичной информации в реализации государственной
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ФЕНОМЕН УКРАЇНІЗАЦІЇ МЕШКАНЦІВ ДОНБАСУ
ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Висвітлено питання генези, сучасного стану та перспектив проведення
українізації між мешканцями Донбасу. Цей регіон є домінантою політичного й
економічного життя всієї Української держави. Подвійна ідентифікація у
ньому громадян не можлива, оскільки російська має прояви боротьби за
гегемонію. Українізація мешканців Донбасу здатна протистояти русифікації і
вплинути на згортання цих процесів. Для цього державна влада має вжити
низку заходів, що сприяють національним інтересам України. Громадяни
України мають відчути самоповагу до себе і держави. Все це лежить в основі
елементів дослідження. Наукова стаття побудована з використанням методів
моделювання, індукції і дедукції, конфліктно–дискурсивного аналізу, витоки
якого знаходяться в діалектичному методі.
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Констатовано, що українізація відчутно впливає на процеси консолідації у
нашому суспільстві, а також слугує інструментарієм до формування умов
національної інформаційної безпеки, що вкрай є необхідним для об’єктивного
розвитку нашої держави. Прагнення мешканців Донбасу долучитися до
українізації здатне сприяти її стрімкому розвитку в інших регіонах України.
Ключові слова: українізація, мовне питання, українська мова, культура,
ідентичність, Донбас, Україна.

Питання українізації, яке тісно пов’язане з мовною
політикою та українською культурою в реаліях
багатонаціональної України, вже доволі довгий час
бентежить суспільну думку і є предметом політичних
роздорів і спекуляцій. Особливо це стосується Донбасу.
В контексті інформаційної російсько–української війни,
політика українізації потребує наукового осмислення. В
таких умовах, науковці та певні громадсько–політичні
діячі змушені міркувати над вирішенням цієї наболілої і
заполітизованої проблеми.
Чимало вітчизняних дослідників досліджували
питання мови і культури як чинник національної
ідентичності
соціально–політичної
складової
Української республіки. З–поміж них І. Кононов, І.
Кресіна, Н. Пашина, С. Кисельов, А. Сальникова, Л.
Нагорна, П. Толочко, М. Розумний, С. Грабовський, Г.
Півторак, Н. Паніна, В. Шишкін, В. Пасічник, С.
Савойська, Л. Літценберг, О. Саєнко, А. Кургузов, О.
Стегній, М. Ларченко, О. Вишняк. Але проблема
українізації
висвітлена
фрагментально,
потребує
подальших досліджень.
Мета статті полягає в дослідженні проблеми
українізації щодо мешканців Донбасу та пошуку
консенсусних рішень на шляху до її вирішення в умовах
потенційних тенденцій сепаратизму.
Особливе місце у розв’язанні ймовірних проблем
етнічно–культурної
різнорідності
українського
суспільства займає Донбас, який навздогін за Кримом,
охоплюють
дискримінаційні
процеси,
що
унеможливлює
опановування
української мови,
ознайомлення з українською культурою, історією,
традиціями і жити в духовному просторі, якщо є таке
бажання. Цьому завдячує не тільки одвічне прагнення
Росії володіти українськими землями, але й знищити
елемент європеїзації українців [10, с. 31].
У серпні 2014 р. у Києві відбулося засідання
експертів
та
громадських
діячів,
на
якому
обговорювалася альтернатива національної політики
Донбасу після закінчення бойових дій. Політолог В.
Карасьов проявив себе як прихильник українізації.
Політтехнолог В. Бала заперечив українізацію,
схиляючись лише до патріотизму. Філософ і
культуролог О. Панич наполіг на існуванні російського
компоненту української ідентичності, що, на його
думку, має зміцнити українську політичну націю і
позбавити спекуляцій щодо охорони прав росіян в
Україні [1]. Культурологи І. Магрицька, В.
Скуратівський скептичні щодо українізації Донбасу
через сильні позиції нового варіанту російського
націоналізму [6, с. 64–65].
Пропонувалися і пропонуються різні бачення
майбутнього Донбасу. Представники першого з них
ведуть мову про єдину і неділиму Україну, складовою
якої є Донбас, де мешкають переважно етнічні українці.
Другий табір сходиться на думці, що збереження
територіальної цілісності держави – це аксіома
відповідальної вітчизняної політики. А курс на
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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українізацію країни – зовсім не догма. Кожний регіон
може розвиватися як хоче, маючи свою, бодай і
несумісну з іншими регіонами, ідентичність. Іншими
словами, якщо з Донбасом піти на компроміс, то
зберегти єдність України вдасться, щоправда, не на
етнокультурній основі, а на принципах громадянського
суспільства та спільних економічних інтересів.
Представники іншого ідейного табору вважають,
що в жодному разі не можна вести мову про
відокремлення регіонів і відкидати принцип курсу на
етнокультурну гомогенність країни, але реалізувати
його потрібно не за допомогою розповідей про
трипільські горщики і славетні козацькі часи, а з
використанням усього арсеналу засобів модерної
культури,
включно
із
пропагандистськими
комплексами. Разом із цим спецслужби мають
нейтралізувати проросійську “п’яту колону” (як це було
зроблено у Криму в середині 1990–х), а технократичним
колам Сходу і Півдня повинна бути запропонована
реальна перспектива стрімкого індустріального
розвитку України на основі сучасних технологій [6, с.
51].
Для визначення політичного курсу слід звернути
увагу на характерну Донбасу специфіку. У своїй
шахтарсько–промисловій складовій – це край
переселенців, де більшість становлять етнічні українці,
які через низку причин не стали впливовою
культурницькою силою (хоча дисидентський рух
неможливо уявити без І. Дзюби, І. та Н. Світличних, М.
Руденка, В. Стуса...).
У регіоні сформувалася й була законсервована (не в
останню чергу внаслідок панування застарілих
технологій) людська спільнота ранньоіндустріальної
доби, проте з істотною відмінністю від європейських
взірців. Радянська пропаганда змальовувала шахтарську
та іншу тяжку фізичну працю як найзвитяжнішу та
найпочеснішу. При тому шахтарська праця була й
залишається здебільшого низькокваліфікованою, такою,
що вимагає фізичної сили та витривалості, але не
спеціальних знань та вмінь. Життєвий успіх у
свідомості донбасівців не є похідним ані від
кваліфікації та освіти, ані від особистісних якостей. Цей
принцип, до речі, характерний й для осіб, що швидко
збагатилися через сприяння фортуни, знайшли і
утримали “золоту жилу”, за що їм – хвала і шана.
Дарма, що за цим було спустошення землі, забруднення
атмосфери,
жорстока
експлуатація
робітників,
цілеспрямоване придушення української культури.
Донбас є більшою мірою, ніж будь–який інший
регіон України, витвором “совєтської” політичної
практики. Саме “совєтської”, а не радянської, оскільки в
останній містився бодай якийсь фермент українськості.
Наслідком цього стала масова денаціоналізація краю,
що перетворює Донецьк та ряд інших міст на
мононаціональні,
мономовні
населені
пункти.
Сучасники, незважаючи на зміну пріоритетів, й досі
ставляться до мешканців інших регіонів з майже не
прихованою зневагою [6, с. 42–43].
Трагедія незалежної України у тому, що
домінантною силою стала не національна, а
територіальна еліта, представники якої зберігають всі
звички традиційної номенклатури, такі, як: думай одне,
кажи друге і зроби третє. Архаїчна для початку XXI ст.
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соціальна структура та відповідні ментальні настанови
більшості населення сприяли подальшій криміналізації
Донбасу. “Совєтські” та “неосовєтські” соціальні міфи
не стали предметом цілеспрямованої деструкції і
реконструкції. Підписаний восени 2005 р. меморандум
про порозуміння В. Ющенка з В. Януковичем, зірвав
ініціативні спроби ідеологічної роботи. Більшість
мешканців Донбасу відчули слабкість не тільки чинного
на той час президента, а й усього “українського
проекту”. Більшість жителів Донбасу поважає
передусім силу і сповідує формулу: “Хто сильний, за
тим і правда”.
Своєрідна донецька осібність з елементом
анархічної
непокірливості
й
інстинктивного
волелюбства
як
компенсації
відсутнього
громадянського суспільства укладалася історично і в
різних формах нагадує про себе і почасти в нові часи.
Слабкі прояви патріотизму, постійне цькування
української меншини свідчить, що на Донбасі апріорі
агресивно
блокують
розвиток
українського
національного світогляду. Мешканцям Донбасу Україна
(тим більше США, Європа) чужа й нецікава, байдужа й
неприйнятна. Населення легко піддається спотворенням
вся і всіх російською пропагандою. Для Донбасу навіть
помірковане українство є синонімом націоналізму, а
відтак – нацизму. Водночас, у регіоні домінує не
російська культура і російська ідентичність, а
регіональна включно з “совєтською”. Національна
ідентичність відсутня, бо вона формується на ґрунті
спільноти вільних (чи таких, що прагнуть бути
вільними) громадян. Бути в Україні росіянами, а в Росії
українцями – це, здається, кредо мешканців регіону,
насичене суперечністю і непокірливістю.
Проблема не у тому, що зусилля до культурно–
освітньої українізації Сходу докладалися обмежено, а в
тому, що їх докладали вкрай неправильно, що привело
до неефективності та небезпеки для всієї країни [6, с.
48–53]. Проте бойові дії, які зараз тривають у регіоні,
поміж іншого, свідчать, що цей регіон долучився до
національної ідеї і залишатиметься складовою України.
Поширена у 2014 р., з ініціативи Президента РФ В.
Путіна,
кампанія
по
“захисту”
росіян
та
російськомовного населення України від утисків
української влади у мовному питанні, що, насправді, не
знаходить масової підтримки населення. Навіть, в
умовах нечуваної за масштабом і цинізмом пропаганди
ЗМІ Росії, понад 70% російськомовного населення
заперечують факт утисків їхніх прав. Зрештою про це
свідчить статистика Донбасу щодо мізерної кількості
україномовних навчальних закладів, видань, культурно–
масових заходів тощо [12, с. 16].
Переконаний у відсутності масового чи системного
характеру мовної дискримінації російськомовного
населення південно–східної України і Криму соціолог
О. Вишняк, який крім іншого зафіксував, що
російськомовні українці не бажають вчити української
мови [4, с. 51–61, 98–101, 141–143]. Парадокс полягає у
тому, що найбільше людей, переконаних у порушенні в
Україні прав російськомовних громадян, соціологи
зафіксували саме в тих областях, де довгий час
відбувається дискримінація україномовного населення,
а русифікація триває всі роки незалежності. Так, на
Донеччині таких виявилося 39,9%, на Луганщині –
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29,5%. Такі результати пояснюються не тільки
тривалою пропагандою російських ЗМІ, але й
діяльністю українофобів [8, с. 27].
Без вирішення мовної проблеми важко сформувати
національну самоідентифікацію, самовідновлення та
самозростання
у
національно–культурному
та
демографічному вимірах. Відсутність в Україні
національного
інформаційного
простору,
нерозвиненість
виробництва
(книжкове,
кінематографічне,
телевізійне,
комп’ютерне
програмування тощо), неформальне використання
російської мови в освіті, релігійному житті,
законодавстві тощо формують зайві ризики [6, с. 85–
86]. Такі результати пояснюються низкою причин.
Останнє
десятиріччя
наповнене
наполегливою
політикою Росії у формуванні єдиного культурного,
інформаційного і освітнього простору у рамках СНД
[13, с. 35–47].
Професор В. Васютинський вважає, що функція
держави полягає в тому, щоб забезпечувати бодай
прав
відносну
справедливість
для
захисту
україномовних громадян. Він зауважує, що наша
держава в цій сфері або діє дуже тенденційно, або ж
зовсім ігнорує цю проблему. Тому спостерігається дві
суперечливі тенденції. Хоча внаслідок тривалої
русифікації кожне наступне покоління є дедалі більш
російськомовним,
в
суспільстві
посилюється
патріотизм, зростає прихильність до незалежності,
прийняття української мови і культури. Водночас, за
припущенням В. Васютинського, відбудеться зростання
частки етнічних українців і зменшення питомої ваги
тих, хто визнає українську мову рідною. Масовий
російськомовний український патріотизм як позитивне
так і проблемне явище, що спричинить мовну боротьбу.
Зрусифікованим
поколіннями
громадянам
нині
психологічно важко поновлювати любов до української
мови, яку вони привчилися не любити, а через
десятиліття це стане вкрай неможливим [7]. Але,
соціологічні дослідження доводять, що в усіх без
винятку регіонах більшість населення дотримується
думки, що їхнім нащадкам потрібно вивчати українську
мову [8, с. 28]. Сьогодні українська мова та культура є
близькою для 95% населення України (для 71% вона є
дуже близькою), тоді як з російською мовою і
культурою відчувають близькість 67% (для 29% вона є
дуже близькою) [14].
Незважаючи на систематичну спекуляцію мовним
питанням, в Україні ніколи не було випадків
громадських заворушень і порушень громадянського
миру на міжнаціональному культурному ґрунті. Як
свідчать
соціологічні
опитування,
предметом
першочергової уваги більшості громадян є насамперед
особиста безпека, медичне обслуговування, незадовільний
стан забезпечення соціальних, економічних та
екологічних прав [3, с. 23–25]. Головними чинниками,
що можуть роз’єднати українців, були визнані
корумпованість влади (29%), дії олігархів (29%), дії
Росії на роз’єднання України (25% (Донбас–7%)),
маніпуляція інформацією через ЗМІ (24%), розділення
українців методом політичної агітації (20%). Найменш
можуть вплинути на роз’єднання України, на думку
населення, протести на “Євромайданах” (6%), дії країн
Заходу (9%), ріст радикалізму і націоналізму в Україні
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(9% (Донбас–30%)), утиски за мовною ознакою (10%).
Певні в тому, що “в Україні немає роз’єднання, даний
факт намагаються нав’язати”, 9% і лише 2% вважають,
що “Україна ніколи не була єдиною і об’єднати її
неможливо”.
23% мешканців Донбасу звинувачує у роз’єднанні
регіонів дії країн Заходу, а 20% – прагнення певної
частини українців до інтеграції з ЄС. Впевненість у
необхідності
державної
політики
примирення
відчувають необхідність 63% громадян регіону.
Розглядаючи державну та культурну ідентифікацію,
українську державу вважають своєю 88% мешканців
Донбасу (49% – дуже близькою) [14]. Все це свідчить,
що українізація є альтернативною політикою.
Культурні, ментальні, історичні настанови і цінності
виступають наразі первинними щодо мови, бо мова це
не тільки засіб комунікації, а й засіб національно–
політичної маніфестації [6, с. 163], самоідентифікації
особистості або свідомого дистанціювання від
неприйнятних
для
індивіда
цінностей,
норм,
пріоритетів. Оптимізація впливу мови на процес
формування і становлення ідентичності особистості
може бути досягнена за умов збалансованої мовної
політики держави у сфері масової культури тощо [9, с.
6–8].
Важко не погодитися з М. Ларченко, яка зазначила,
що національна ідея має уособлювати надетнічну
систему цінностей і об’єднувати навіть ті нації, що
складаються з конфліктуючих соціальних сил та
етнічних груп [11]. Безумовно, вкрай необхідною є
ідеологічна робота по обґрунтуванню цінності
соборності та неминучості розпаду СРСР [6, с. 33].
Державі необхідні прагнення до розриву із
“совєтським” мисленням, з “совєтською” звичкою до
всезагального державного патерналізму, вміння творчо
застосовувати світові здобутки до розв’язання
українських проблем, певні моральність, правила
спілкування в елітарному співтоваристві (“внутрішній”
етос), відкритість суспільству (“зовнішній” етос),
пасіонарність (більша, порівняно з іншими суб’єктами –
як індивідуальними, так і колективними, – міра
життєвої енергії, яка проявляє себе в соціальній,
політичній, культурній та інших сферах діяльності).
Українізація
обов’язково
потребує
руйнації
національною елітою ідеологічної замкненості певних
соціальних груп, посередництвом професійної культури
[6, с. 185; 7]. Необхідно позбутися етнічних комплексів.
Українці в Україні не є культурно–національною
меншиною, яка вимагає для себе преференцій.
Українська культура виступає чинником самореалізації
українця, як індивіда, а тому – розвитку демократії.
Слід уникати розмежувань (між містом і селом, між
регіонами країни, між соціальними верствами тощо), не
допускати “метисації” української культури з
російською. Йдеться про те, щоб бути “такими, як усі” в
Європі, а це означає бути неповторними, ні на кого не
схожими у світовій культурі [6, с. 166–167, 195].
Революційні перетворення у культурі мають
базуватися на відвертості між митцями і споживачами.
Не слід розгублювати відчуття толерантності й
мудрості, яке є українською головною перевагою перед
російським свавіллям. Українці мають об’єднуватися
навколо боротьби за щось, а не проти чогось, як це
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”
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роблять у Росії [2, с. 19]. Поширюючи українську мову,
культуру, звичаї та традиції слід унеможливити
дискримінацію національних меншин, які таки потрібно
інтегрувати в українське суспільство.
Перехідною ланкою цього процесу є посилення
гуманітарної складової внутрішньої політики України,
запровадження
цілісної
системи
гуманітарних
технологій для формування й підтримки почуття
колективної самоповаги громадян України до себе і
держави, відновлення історичної пам’яті українців
через посилення державної підтримки свят, символів,
звичаїв, традицій, які є важливою базою для
конституювання спільної ідентичності. Сучасна наука
(яка спроможна формувати адекватні знання, що доволі
повно відображають об’єктивні процеси і зв’язки
навколишнього світу) має стати важливим джерелом
світоглядної інформації. Особливу роль тут має
відіграти українознавство.
Належна увага має відводитися розробці сучасної
доктрини інформаційної безпеки України, яка має
містити націоналізацію інформаційного простору,
професійне спростування антиукраїнської пропаганди,
припинення процесів лінгво–етнічної міксацїї в
українських ЗМІ, використання панівними партіями й
фінансово–політичними групами потужного ресурсу
ЗМІ,
убезпечивши
громадян
України
від
деструктивного впливу ангажованих ЗМІ, трансляції
відеопродукції з антиукраїнським змістом тощо [5, с.
65–66].
Більшість населення нічого не знає про існування
програм спрямованих на об’єднання України, (56%),
причому найбільше нічого не знають про існування
таких програм на Донбасі (74%) [14].
Але, щоб розгорнути політику Українізації, окрім
інформування
населення,
потрібна
наполеглива
взаємодія державної політики з громадською
ініціативою (створення музею української пропаганди,
так звані Ленінопади, масові дискусії тощо), належна
увага української влади до розвитку української освіти і
культури,
до
подолання
різних
соціально–
психологічних комплексів, шляхом залучення громадян
до державних справ тощо. Не українська національна
ідея, а її відсутність сприятиме деконсолідації
суспільства, що є для російської влади вже традиційно–
історичним бажаним процесом з метою розширення
власного державного простору.
Перехідний етап інтеграції російськомовної громади
до сучасного українського суспільства, має бути
поступовим але, що найважливіше, виваженим і
різностороннім. Питання українізації є не просто
засобом поширення української культури – це фактор
національної безпеки України та єдності нації.
Діяльність українофобів суперечить законодавству та
національним інтересам України, тому має присікатися
[3, с. 23–25]. Кланово–олігархічний капіталізм повинен
не гальмувати українізацію, а сприяти її розвитку і
впровадженню [6, с. 33]. Коли ошукані мешканці
Донбасу дізнаються правду і почнуть шукати
справедливість, з’явиться слушна нагода до позитивних
змін. Зважаючи на історичний поступ, політика
українізації Донбасу протягом 1923–1933 рр. викликала
інтерес у громадськості. Цьому завадила лише
викривлена
російська
пропаганда,
яка
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супроводжувалася репресіями. Але боротьба з проявами
українізації затягнулася на десятиліття [6, с. 61]. Тому
шанси на пробудження історичної пам’яті наявні.
Отже, з огляду на російську культурно–мовну
експансію і поширення сепаратизьких настроїв, що
охопили Донбас, слід убезпечити українську культуру.
Тому українська державна влада має розробити низку
дієвих заходів по гальмуванню політики русифікації,
надійним опонентом якій слугує політика українізації.
Подвійна ідентифікація не можлива, оскільки російська
має прояви боротьби за гегемонію. Соціологічні
дослідження свідчать, що українізація населення
Донбасу ще можлива. Вона містить у собі єдину
національну ідею, яка має розвиватися й наповнюватися
новим змістом аби Україна мала змогу розвивати
демократичний лад і потрапити до Європейського
союзу. Для цього державній владі необхідно проводити
активну мовну політику спрямовану на розширення
мовного
простору,
активізувати
діяльність
високопрофесійних працівників культури і освіти,
ліквідувати “совєтську” ідеологію, не допускати
“метисації” української культури з російською,
організувати взаємодію між різними соціальними
групами, уникати дискримінації культури національних
меншин та вжити інших заходів, що сприяють
національним інтересам. Все це впливатиме на процес
консолідації української політичної нації, а також буде
реальним інструментарієм до формування умов
національної інформаційної безпеки, що вкрай є
необхідним для об’єктивного розвитку нашої держави.
Водночас, прагнення мешканців Донбасу долучитися до
українізації здатне сприяти її стрімкому розвитку в
інших регіонах України.
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The phenomenon of ukrainezation the habitants of Donbas as factor of
national consolidation the Ukrainian society
In the article the question of genesis, modern state and prospects of realization
of ukrainezation is reflected between the habitants of Donbas. This region is the
dominant of political and economic life of all Ukrainian state. Double authentication
in him of citizens is not possible, as the Russian has displays of fight for hegemony.
Ukrainezation of habitants of Donbas is able to resist to Russianezation and influence
on rolling up of these processes. For this purpose state power must use the row of
measures that assist national interests of Ukraine. The citizens of Ukraine must feel
self–esteem to itself and states. All of it is the basis of research elements. The
scientific article is built with the use of methods of design, induction and deduction,
conflict–discursive analysis sources of that are in a dialectical method.
In the conditions of ukrainezation perceptibly influences on the processes of
consolidation in our society, and also serves as a tool to forming of terms of national
informative safety that extremely is a necessity for objective development our of our
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state. Aspiration of habitants of Donbas to become familiar with ukrainezation is able
to promote her to swift development in other regions of Ukraine.
Keywords: ukrainezation, language question, Ukrainian language, culture,
identity, Donbas, Ukraine.
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Феномен украинизации жителей Донбасса как фактор
национальной консолидации украинского общества
Отражен вопрос генезиса, современного состояния и перспектив
проведения украинизации среди жителей Донбасса. Этот регион является
доминантой политической и экономической жизни всего Украинского
государства. Двойная идентификация в нем граждан не возможна, поскольку
русская имеет проявления борьбы за гегемонию. Украинизация жителей
Донбасса способна противостоять русификации и повлиять на свертывание
этих процессов. Для этого государственная власть должна употребить ряд
мероприятий, которые способствуют национальным интересам Украины.
Граждане Украины должны почувствовать самоуважение к себе и
государству. Все это лежит в основе элементов исследования. Научная
статья построена с использованием методов моделирования, индукции и
дедукции, конфликтно–дискурсивного анализа, истоки которого находятся в
диалектическом методе.
Констатировано, что украинизация ощутимо влияет на процессы
консолидации в нашем обществе, а также служит инструментарием
формирования условий национальной информационной безопасности, которая
является крайне необходимой для объективного развития нашего государства.
Стремление жителей Донбасса приобщиться к украинизации способно
способствовать ее стремительному развитию в других регионах Украины.
Ключевые слова: украинизация, языковой вопрос, украинский язык,
культура, идентичность, Донбасс, Украина.
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THE IDEOLOGY OF AZERBAIJANISM
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article studies Azerbaijanism, a notion characterizing Azerbaijan’s national
ideology in the context of globalization. It presents Azerbaijanism as the ideational
basis of Azerbaijan’s integration to the world community. Here the national state
ideology in Azerbaijan is analyzed as a system of values relying on the Constitutional
bases, shaping individuals’ citizenship, patriotism, loyalty and civil responsibility,
serving Azerbaijan’s independence, its development as a legal and democratic state
and the maintenance of its national security.Thus, one can conclude that the idea of
Azerbaijanism is an ideology evolved against the bellicose nationalism and
chauvinism, along with protecting the independence of Azerbaijan and providing the
democratic development. The idea of Azerbaijanism stems not from nationalism, but
from the value of citizenship. This idea is aimed at shaping a system of values laying
foundations for the unification of the multinational Azerbaijani people and its
democratic development. The idea of Azerbaijanism uniting the multinational
Azerbaijani people promotes the maintenance of independence, democratic
development and formation of a legal, social state. National leader HeydarAliyev said
in his speech at the Parliament of Azerbaijan on 15 June 1993, “Irrespective of
his/her nationality, religion, political identity, every citizen in the territory of
Azerbaijan should enjoy an identical right. If we succeed its actual realization, we
can provide the unification of all the peoples, all the nations in the Republic of
Azerbaijan”.
Keywords: Azerbaijanism, civil society, national ideology, rights and freedoms,
active citizenship.

(стаття друкується мовою оригіналу)

The term Azerbaijanismis a relatively new term in social
sciences. Nevertheless, in recent years scholars and
researchers, public figures and writers have devoted a
number of valuable articles, monographs and textbooks to
the topic and interpreted the bases, essence and conceptual
aspects of Azerbaijanism. Academician RamizMehdiyev
notes that “Azerbaijanism has emerged as the verbalization
of the idea of really uniting all the ethnic groups and
nationalities in the country on the bases of the national
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interests and values, as an idea of combating the spirits of
chauvinism and separatism widely spread especially in the
years of 1992-1993” (Mehdiyev R. 2003).
Thus, one can conclude that the idea of Azerbaijanism is
an ideology evolved against the bellicose nationalism and
chauvinism, along with protecting the independence of
Azerbaijan and providing the democratic development. The
idea of Azerbaijanism stems not from nationalism, but from
the value of citizenship. This idea is aimed at shaping a
system of values laying foundations for the unification of
the multinational Azerbaijani people and its democratic
development.
The idea of Azerbaijanism uniting the multinational
Azerbaijani people promotes the maintenance of
independence, democratic development and formation of a
legal, social state. National leader HeydarAliyev said in his
speech at the Parliament of Azerbaijan on 15 June 1993,
“Irrespective of his/her nationality, religion, political
identity, every citizen in the territory of Azerbaijan should
enjoy an identical right. If we succeed its actual realization,
we can provide the unification of all the peoples, all the
nations in the Republic of Azerbaijan”. In this way the great
leader declared the bases of the idea of Azerbaijanism
reflecting the position of the power in Azerbaijan.
However, Azerbaijanism is not confined only to the
solidarity of the people in the territory of Azerbaijan. This
ideology unites the people who wish Azerbaijan’s
independence and want its re-enforcement, along with
negating
the
bellicose
nationalism.
Professor
NizammaddinShamsizadeh notes that “Azerbaijanism is not
a geographical notion, it is rather a political notion”. The
ideology of Azerbaijanism aims at the maintenance of the
national unity and national relations, at the explanation,
approval and development of the position of the nation and
its state.
Thus, Azerbaijanism is a system of values reflecting the
primary signs of our national-spiritual existence, the
people’s identity and integrating its national mind.
Language, territory, citizenship, customs and traditions and
ideological unity encompassing these values make the
ideology of Azerbaijanism boundless. Alongside with our
compatriots living beyond the boundaries of Azerbaijan,
anyone desiring the independence, unity and development
of Azerbaijan as a legal democratic state, irrespective of
his/her nationality bears the ideology of Azerbaijanism.
It is methodologically challenging to analyze the notion
Azerbaijanism[7], to realize its essence, to characterize its
elements, which is natural. For, it is hard to identify the
exact framework of most categories and concepts in social
sciences. The French philosopher, the founder of neoThomism, J.Maritain pointed out, “The trouble of modern
history is its generalizing the main concepts”.
The Moslem theoreticians admit that [5] in Islam the
main concepts are interpreted differently, but presented as
general philosophy. The main goal of social sciences is to
generate a systematic knowledge about the social reality.
The Austrian sociologist A.Schutz indicates in his theory,
“There is no uniform approach to a concept in social
sciences, the main in these researches is going towards the
objectivity when acting from scientific logics”. That is why,
although there is no uniform approach in elucidating the
nature of Azerbaijanism, one can try to define its elements
grounding the scientific logics.
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

In any case, although there are different approaches to
the term Azerbaijanismfrom politological, sociological,
even etymological points of view, its main philosophy is
steady. Azerbaijanism integrates citizenship, patriotism,
loyalty as well as the citizen’s responsibility before society
and state.
As a national state ideology Azerbaijanism is a system
of values relying on the Constitutional bases, shaping
individuals’ citizenship, patriotism, loyalty and civil
responsibility, serving Azerbaijan’s independence, its
development as a legal and democratic state and the
maintenance of its national security.
One should note on the correlation of the ideologies of
Azerbaijanism and constitutionalism that the ideology of
Azerbaijanism pursues concrete goals along with having a
wide radius. This ideology promotes the development of a
free civil society and strong statehood in Azerbaijan. In
Azerbaijan, the formation of the ideology of Azerbaijanism
in the people’s thoughts, and the guidance of their activities
by these ideological values also lay foundations for the
stability of the bases of constitutional structure. On the other
side, the existence of this ideology allows the outside
appraisal of the social unity generated in Azerbaijan.
Although a relatively new ideology, Azerbaijanism
comprises the elements of constitutionalism which has long
played a part in the formation of a legal state and
democratic regime, unites the free nations, has been
sufficiently analyzed in the legal science. The key elements
of constitutionalism includes the following: a democratic
and legal regime, the rule of law, the division of powers,
constitutional supervision, local self-government and others.
It is natural that the understanding of the ideology of
constitutionalism in the power structure, in the institutions
of civil society is associated with the sustainable
development of constitutional relations. A very laconic and
comprehensive definition of constitutionalism was
expressed by the Hungarian professor A.Shayo,
“Constitutionalism is a process of restricting power in the
name of social stability”.
There is a great resemblance in the goals of
Azerbaijanism and constitutionalism. For their ideological
functions both of them create the system of equal fair
relations and values between the individual and state, as
well as serve the effective organization of management in a
democratic and legal state. The resemblance between
Azerbaijanism and constitutionalism can be expressed by
the following statement: the ideology of Azerbaijanism
serves to strengthen the legal and democratic Azerbaijani
state, to raise the independent Azerbaijan to the rank of
civilized states.
Every nation advances towards development. This
development is based on uniform principles. It is true that
peoples have different ways of development from the
civilization perspective. For instance, the customs and
traditions of Eastern civilization differ from the values of
Western civilization [4]. However, people are bearers of
universal values. Everyone wishes that his/her society
guarantees legal equity, justice of power, free market
economy, freedom of speech and consciousness, nonexposure to violence, personal integrity, justice and so on.
These values have been generalized in international
standards of human rights. To guarantee them, a democratic
regime and legal statehood are required.
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Although in a certain historical period and situation even
in Europe there were critics of democracy, people who
observed the negative complications of this regime of
government. For example, in one of his post-war speeches
Winston Churchill pointed out, “Democracy is the worst
form of government, except for all those other forms that
have been tried from time to time”.
Time proved that a democratic regime and legal state are
a path of development leading to the increase of peoples’
welfare, and the idea of global constitutionalism is a path of
development leading to a fair society. That is why, the
values of the ideologies of constitutionalism and
Azerbaijanism are given preference in the process of
building a state in Azerbaijan.
In modern times some development indicators of
globalization have an impact on national identity. In the
globalized world sometimes the feeling of patriotism is
replaced rather by the feelings of citizenship, loyalty and
tolerance. And in some cases industrialization,
democratization, expansion of the circle of information
exchange and other globalization processes cause conflicts
influencing the ethno-national identity. Some analyzers,
who take this into consideration, emphasize the
contradiction between globalization and national ideology,
and characterize them as a system of antagonistic values.
And therefore to achieve the harmony between national
ideology and universal values, and to join the process of
globalization with one’s own national spiritual heritage are
of great significance for every nation. The idea of
Azerbaijanism meets these challenges and comprises
universal values along with the protection of national
identity.
Any society becomes vulnerable in the face of general
competition when it is not part of the world economic
space. And the economic failure, in its turn, makes the
solution to the social problems impossible, causes social
tension, and finally, complicates the realization of human
rights. In the present-day world countries cannot provide a
complete guarantee for the economic development,
maintenance of national security and legal regime without
international participation. From this point of view, states
see the solution to their domestic problems in international
cooperation, giving more preference to globalization
processes.
From this point of view, Azerbaijanism constitutes the
ideational basis of Azerbaijan’s integration to the world
community. Through this idea we introduce ourselves to the
world, advocate it as an ideology comprising progressive
global values (tolerance, ethnic diversity). As President
IlhamAliyev repeatedly noted in his speech, one of the
priorities of Azerbaijan today is integration to the world
community on condition that our customs and traditions are
guaranteed. Azerbaijan’s finding itself in this integration,
also its maintenance of its national identity are of
exceptional importance: “For centuries the Azerbaijani
people has longed for independence. In different periods we
lived within the administration of different states. However,
we didn’t lose our national characteristics. At what
expense? At the expense of the facts that we have managed
to maintain our mother tongue, our culture; our literature
has developed, national traditions have been preserved.
These are the key issues preconditioning each people’s
national identification”.
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The idea of Azerbaijanism [3] considers the
maintenance of universal values under the conditions of
globalization significant and sees the integration to the
European space, where these values are established, as our
country’s path to national modernization. The history of the
developed European countries indicates that despite any
political, economic cataclysms, replacement of one power
by another, changes in state structure, the path to
independence and democratic development in these
countries is steadfast and unshakeable. The idea of
Azerbaijanism also considers globalization as a natural
development process of the modern world, having in mind
the protection of human rights as a universal value,
guarantee of international security in the single European
zone, at the same time the principle of territorial integrity of
the countries and other important values.
Citizenship is one of the main elements of
Azerbaijanism. Citizenship has several meanings in the
Azerbaijani language. For example, in accordance with
Article 1 of the Law on the Citizenship of the Republic of
Azerbaijan dated 30 September 1998 the right of citizenship
is understood as a norm defining the legal status of an
individual in the country. According to Article 52 of the
Constitution of the Republic of Azerbaijan [1], ‘a person
belonging to the Republic of Azerbaijan, having a political
and legal bound with it and also having reciprocal rights and
obligations is a citizen of the Republic of Azerbaijan”.
Citizenship is the person’s psychological status reflecting
his attitude to socio-political relations, along with his legal
status. Ideologically, the individual’s attitude to society and
his position in this attitude are of special interest. Thus,
citizenship is understood as an individual’s attitude to sociopolitical relations generated in the country by realizing his
rights and obligations in the context of Azerbaijanism.
The conceptual analysis of the notion citizenship is a
methodologically complicated issue. Since, it is hard to
define the framework of categories less studied in social
sciences. These categories are analyzed from different
aspects and represented in relatively different ways in the
context of social relations. At the present stage of
Azerbaijan’s development, citizenship is a factor
constituting the basis for appraising the human mind, and
the motivation of his behavior in society, and reflecting
their political interests. Although the notion citizenship is
theoretically less analyzed, its practical side is easily
observed during the individual’s participation in sociopolitical processes. For example, participation in election
process being not obligatory, every individual has a stance
as a citizen in accordance with his/her activity in this
political process.
The poor development of the phenomenon of citizenship
in society is socio-politically dangerous. Every citizen
participates in state building. This can be realized through
his/her active and passive voting right. The voting right is
not a citizen’s legal obligation. Every individual can enjoy
his/her voting right. While using his voting right the
individual should demonstrate his stance of a citizen. He
should take an active part in elections not remaining
indifferent to socio-political processes. The strength of the
state, the stability of statehood, the correlation between the
individual and the state, and finally the social welfare of the
individuals depend on this stance of a citizen.
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Acting from the citizenship stance, every individual
should be reared up in the spirit of patriotism.
Pedagogically, it is considered that political culture, legal
culture, the culture of patriotism and inter-ethnic relations
are a significant quality pertinent to every citizen of the
state. That is why, the development of the young generation
in the spirit of patriotism is important from security
perspective. Patriotism means loving one’s Motherland,
defending it.
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Ідеологія азербайджанства в умовах глобалізації
Термін азербайджанства є відносно новим і введений в обіг в соціальних
науках порівняно недавно. Тим не менш, в останні роки вчені та дослідники,
громадськідіячі з цьогопитання створили ряд цінних статей, монографій і
підручників, де розглянут іпитання основ, сутності та концептуальни аспектів
проблеми. Суть ідеї азербайджанства полягає в тому, що це ідеологія,
спрямована на захист незалежності Азербайджану, її демократичного
розвитку, боротьбу з агресивним націоналізмом і шовінізмом. В основі ідеї
азербайджанства лежить не націоналізм, а усвідомлення цінності
громадянської належності до суспільства, в якому ти живеш. Мета цієї ідеї –
єднання народу, формування цінностей за поєднанням багатонаціонального і
демократичного розвитку державної системи.
Ідея азербайджанства, що об'єднує азербайджанський народ, сприяє
підтримці незалежності, демократичному розвитку та формуванню правової,
соціальної держави. Загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв у своєму виступі
сказав у парламенті Азербайджану 15 червня 1993: “незалежно від його/її
національності, релігії, політичної ідентичності, кожен громадянин на
території Азербайджану повинен користуватися ідентичними правами. Якщо
нам вдастьсяце практично реалізувати, то ми зможемо забезпечити єднання
всіх народів, всіх націй в Азербайджанській Республіці”.
Ключові слова: Азербайджанство, громадянське суспільство, національна
ідеологія, права і свободи, активна громадянська позиція.
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Идеология азербайджанства в условиях глобализации
Термин азербайджанства является относительно новым и введен в
оборот в социальных науках сравнительно недавно. Тем не менее, в последние
годы ученые и исследователи, общественные деятели по этому вопросу создали
ряд ценных статей, монографий и учебников, где рассмотрены вопросы основ,
сущности и концептуальных аспектов проблемы. Суть идеи азербайджанства
состоит в том, что это идеология, направленная на защиту независимости
Азербайджана, ее демократического развития, борьбу с агрессивным
национализмом и шовинизмом. В основе идеи азербайджанства лежит не
национализм, а осознание ценности гражданской принадлежности к обществу,
в котором ты живешь. Цель этой идеи – единение народа, формирование
ценностей по сочетанию многонационального и демократического развития
государственной
системы.
Идея
азербайджанства,
объединяющая
азербайджанский народ, способствует поддержанию независимости,
демократическому развитию и формированию правового, социального
государства. Общенациональный лидер Гейдар Алиев в своем выступлении
сказал в парламенте Азербайджана 15 июня 1993 года: “независимо от его / ее
национальности, религии, политической идентичности, каждый гражданин на
территории Азербайджана должен пользоваться идентичными правами. Если
нам удастся этопрактически реализовать, то мы сможем обеспечить
единение всех народов, всех наций в Азербайджанской Республике”.
Ключевые
слова:
Азербайджанство,
гражданское
общество,
национальная идеология, права и свободы, активная гражданская позиция.
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ПАРТІЯ РЕФОРМАЦІЇ ЯПОНІЇ ЯК ПРОДУКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЯПОНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ІДЕОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА
Виникнення Партії Реставрації Японії стало закономірним результатом
трансформації партійної системи Японії, яка розпочалась у кінці ХХ століття.
Партія була створена у 2012 році на базі регіональної Партії Реставрації
Осакагубернатором Осака Т. Хасимото. За результатами виборів до Палати
Представників 2012 року вона стає третьою політичною силою в японському
парламенті. Партія Реставрації Японії стала феноменом в японському
політичному житті, тому дослідження її діяльності є актуальною темою. В
статті використовувалися такі методи як аналіз, синтез, системний підхід.
Ми розглянули основні історичні етапи створення цієї партії, концептуальні
засади та ідеологічну платформу, проаналізували передвиборчу програму, з
якою Партія Реставрації Японії змогла досягти успіху на виборах.
Ключові слова: партійна система Японії, Партія Реставрації Японії,
Палата Представників, Палата Радників, вибори, правий популізм.

Кінець ХХ століття став переломним для партійної
системи Японії, яка залишалася практично незмінною
впродовж другої половини століття. У 2000–х роках
чітко окреслюються дві великі партії, які визначають
політичне життя Японії: правляча Ліберально–
демократична партія (далі – ЛДПЯ) та опозиційна
Демократична партія (ДПЯ). Прихід до влади останньої
на виборах до Палати Представників у 2009 році змусив
наукові кола активно заговорити про можливість
формування двопартійної системи в Японії. Однак, 2012
рік приніс нові сюрпризи. За результатами виборів до
тієї ж Палати Представників, по–перше, владу
повернула собі ЛДПЯ, що, враховуючи прорахунки
демократів за період перебування при владі, не дивно,
по–друге, раптово другою за чисельністю опозиційною
силою, яка за кількістю місць у нижній палаті
парламенту майже наздогнала ДПЯ – 57 та 54
депутатські мандати, стала нещодавно створена, в
минулому регіональна, партія, що дотримувалася
позицій правого популізму – Партія Реставрації
Японії[7].
Ця партія, хоч і проіснувала недовго (у червні 2014
року відбувся розкол між її лідерами та вона розпалася
на два блоки), стала феноменом у політичному житті
Японії та першим прецедентом, коли партія, що не
являлася масовою, не мала довгої історії та не
спиралася на державний ресурс, змогла так швидко
отримати вплив у парламенті.
Партійна система Японії на сучасному етапі входить
у фазу активних трансформацій –і це викликає
зацікавленість у представників як вітчизняних, так і
закордонних наукових шкіл. Процеси, пов’язані з
політичною
системою
Японії,
діяльністю
і
функціонуванням японських партій, та зміни у цій сфері
на межі тисячоліть розглядають такі автори як
О.Добринська,
П.Калмичек,
Є.Молодякова,
Х.Муракамі, І.Цветова, О.Сенаторов, Д.Стрельцов, П.
Павленко. Треба зауважити, що у більшості праць увага
приділяється партіям, які вже мають політичну історію,
а Партія Реставрації являється новим гравцем на
політичній арені Японії. ДослідникиД. Стрельцовта Х.
Муракаміторкалися питань, пов’язаних з її діяльністю,
однак, лише в контексті загального аналізу партійної
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структури Японії. Досліджень, які були б присвячені
саме Партії Реставрації, як одному з феноменів
японського політичного життя, на сьогоднішній день
немає, що доводить актуальність теми.
Метою нашої статті булопроаналізувати історію
створення та функціонування Партії Реставрації Японії,
концептуальні засади та принципи, на яких вона діє,
вивчити основні пункти її передвиборчої платформи,
визначивши таким чином основні складові її успіху на
парламентських виборах.
Партія Реставрації Японії була створена на основі
регіональної Партії Реставрації Осака 28 вересня 2012
року. Її засновником став Тору Хасимото. Він у 2008
році був обраний на посаду губернатора префектури
Осака. Саме тоді почалися його перші кроки у напрямку
до парламенту. Створена у 2010 році Партія Реставрації
Осака на місцевих виборах у 2011 році перемагає,
отримав 58 місць з 109 у раді префектури та 33 з 89 у
міській раді. Голова партії Т. Хасимото обирається
мером Осака, а Генеральний Секретар ІтіроМацуі –
губернатором префектури Осака[9].
Щоб підкреслити той факт, що в основуПартії
Реставрації Японії покладена саме регіональна партія,
штаб–квартира партії так і залишилася в Осака (це є
нехарактерною рисою для японських партій, які
переважним чином розміщають свої штаб–квартири
виключно у Токіо). У своїй платформі Партія
Реставрації у всіх пунктах незмінно робила акцент на
важливості саме регіону та наполягала на необхідності
децентралізації [3].
Концептуальні
засади
діяльності
Партії
Реставраціїбули викладені в її Уставі, який був
прийнятий 28 вересня 2012 року на установчих зборах
партії та переглянутий 30 березня 2013 року. Згідно
нього вищим органом прийняття рішень являються
Загальні збори, на яких визначаються річний план дій,
бюджет партії, обговорюються найважливіші питання
тапоправки. Скликає Загальні збори Голова партії за
допомогою Виконавчої Ради. Рішення на Загальних
зборах приймаються простою більшістю, за умови
присутності більш ніж половини представників[4].
Представляє та очолює партію Голова. Термін його
повноважень складає 3 роки. Він переобирається на
внутрішньопартійних виборах членами партії. Вони
проводяться у вересні того року, коли спливає термін
повноваження попереднього Голови. Головою партії
може стати представник зі спеціальних членів партії.
Згідно Уставу до спеціальних членів партії відносяться
парламентарії та
керівники
регіональних
або
муніципальних структур: для їх вступу до партії, на
відмінно від рядових членів партії, існує спеціальна
процедура – кожна кандидатура затверджується
Виконавчою Радою. Право голосу на партійних виборах
мають усі члени партії, у тому числі і спеціальні.
У Голови партії є заступники. Їх кандидатури
схвалюють Загальні збори. Хоча б один з заступників
Голови має бути з керівників регіональних структур, а у
випадку,
якщо
Голова
партії
не
являється
парламентарієм, то його заступник обов’язково має
бути членом парламенту[4].
Для координації та керівництва партією існує
Виконавча Рада, яка відповідає за реалізацію уставної
політики, вирішення питань, що означені в Уставі,
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затвердження партійних з’їздів та прийняття рішень.
Саме Виконавча Рада визначає офіційних кандидатів від
партії на вибори у Палату представників, Палату
Радників, кандидатів на місцеві вибори [8].
Представляє Виконавчу Раду Генеральний Секретар.
Він допомагає Голові партії реалізовувати практичну
діяльність партії, контролювати її функціонування.
Його кандидатура має бути схвалена Загальними
Зборами. Генеральним Секретарем може стати лише
спеціальний член партії. Він назначає свого заступника,
кандидатура якого схвалюється Виконавчою Радою та
має відповідати тим же вимогам, що і кандидатура
заступника Голови[4].
Важливими структурними підрозділами Партії
Реставрації являються Рада політичних досліджень, яка
забезпечує функціонування політики партії, та Рада
внутрішніх справ та комунікацій, яка займається
організацією
діяльності
партії,
PR–сферою,
фінансовими
питаннями,
бухгалтерією
тощо.
Призначення керівництва та функціонування цих рад
здійснюється на тих самих принципах, що і діяльність
Генерального Секретаріату[4].
Також у структурі партії, крім означених вище
постійно діючих органів, є спеціальні структури, які
створюються при наявності певних потреб. По–перше,
це Консультативний орган, що створюється для
проведення консультацій з Головою партії та
Виконавчою Радою по питанням, пов’язаним з
діяльністю партії, звітами, фінансами тощо. Голова
партії має повноваження призначити Головного
радника та радників. По–друге, Комітет з партійної
дисципліни, який призначається Головою партії за
схваленням Виконавчої Ради. Його головна функція –
надати Виконавчій Раді висновок щодо дотримання
членами партії положень Уставу. Третьою подібною
структурою являється Комітет з аудиту. Він також
створюється зі схвалення Виконавчої Ради та
функціонує у період проведення виборів Голови
Партії[4].
Партія Реставрації має власні представництва у
префектурах,регіональні та муніципальні філіали.
Представниками префектур виступають спеціальні
члени партії. Кандидатами від партії на виборах по
мажоритарній системі стають голови окружних
(префектних) відділень або парламентарії, які є членами
партії та мають підтримкув певному окрузі[4].
Регіональні та муніципальні філіали створюються та
ліквідовуються
Генеральним
Секретарем
через
Виконавчу Раду. При необхідності, Генеральний
Секретар може також прийняти міри по ліквідації
відділення у префектурі, знову жтаки, через Виконавчу
Раду. Якщо головою відділення префектури може бути
назначений виключно парламентарій, то на голів
регіональних та муніципальних представництв це
правило не поширюється[8].
Згідно Уставу членом Партії Реставрації може стати
будь–який громадянин Японії, який досяг віку 18 років.
Процедура вступу та виходу з партії визначається в
організаційних правилах. Вона різниться для простих та
спеціальних членів партії, по відношенню до останніх
діє правило ухвалення рішення з боку Виконавчої Ради.
Члени партії сплачують передбачені Уставом
членські взноси, партія не приймає взноси від
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організацій та компаній, це правило поширюється і на
регіональні філіали партії.
Хоча штаб–квартира партії знаходиться у місті
Осака, однак при певних умовах для вирішення
нагальних питань Генеральний Секретар може
створювати тимчасовий штаб. Саме Генеральний
Секретар має повноваження призначати голову
тимчасового штабу, як правило, це або хтось із
заступників Генерального Секретаря, або працівники з
інших партійних підрозділів[4].
Партія Реставрації Японії створювалася Т. Хасимото
саме з метою потрапити в парламент. Робити кроки у
цьому напрямку він почав ще у період існування Партії
реставрації Осака. Ще тоді він позиціонував свою
політичну силу як третій полюс у японській політиці,
альтернативу “великим” партіям. Була створена
політична школа для підготовки кандидатів для участі у
виборах, у цій школі брали участьпонад 3 тисячі осіб. Т.
Хасимото вловив популістську хвилю настроїв
електорату, його невдоволення існуючими партіями та
механізмами політичної влади – і зробив на це ставку.
Ідеологічна платформа його регіональної, а потім і
загальнонаціональної партії базувалася на принципах
так званого “правого популізму”, який знайшов
популярність у населення.Японський дослідник Х.
Муракамі визначає “правий популізм” як концепцію,
яка поєдную у собі праву ідеологію з технікою
“політичного підбурювання” з гучними лозунгами та
закликами до радикальних реформ, що, частіше за все,
не має підґрунтя для реального втілення[10, с.796–797].
Для заснування загальнонаціональної партії Т.
Хасимото було необхідно залучити до складу партії
діючих депутатів парламенту. У вересні 2012 року йому
це вдалося – до складу Партії Реставрації Японії
увійшло 9 депутатів парламенту (2 з ЛДПЯ, 4 з ДПЯ та
3 з Партії Усіх). Парламентським представником нової
партії став МацуноЙоріхіса, колишній член ЛДПЯ[9].
Однак, розуміючи, що впливу в одній префектурі
недостатньо, щоб швидко вийти на загальнодержавний
рівень та отримати позитивні результати на виборах, у
листопаді 2012 року Партія Реставрація проводить
злиття з Партією Сонця, яку очолював мер Токіо
СінтараІсіхара, популярний серед населення, особливо
столичного та східного регіонів[8]. С.Ісіхара та Т.
Хасімото стають співголовами оновленої Партії
Реставрації Японії. Цей союз приніс перемогу Партії
Реставрації на виборах до Палати Представників,
зробивши
її
за
результатами
перших
же
загальнонаціональних виборів, в яких вона брала
участь, другою за чисельністю опозиційною силою в
японському парламенті[7].
Передвиборчою програмою партії стали “Вісім
пунктів модернізації”, у яких було викладено основні
позиції цієї політичної сили стосовно майбутнього
Японії.
У пункті номер один“Реформування управлінських
структур та механізмів управління”Партія Реставрації
виступала за децентралізацію японської держави,
підвищення ролі місцевого самоврядування та його
самостійність,
створення
регіональної
системи
оподаткування. Пропонувалося ввести прямі вибори
прем’єр–міністра, ліквідувати Палату Радників та
укріпити Палату Представників, створити умови для
Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”

консультацій між регіональними представниками та
депутатами парламенту[3].
Пункт номер два“Фінансова, адміністративна,
політична реформа, гнучкий уряд” передбачавзробити
муніципальні
системи
більш
самодостатніми,
запровадити відкритість адміністративного процесу,
ввести
національний
ідентифікаційний
номер,
скоротити кількість депутатів у Палаті Представників з
480 до 240, зменшити державні витрати на 30%. Також
пропонувалося заборонити пожертвування у фонд
партій з боку компаній та організацій, зменшити дотації
партіям на 30%, створити сприятливі умови для
розвитку регіональних партій[3].
Суть третього пункту“Реформа системи державної
служби, політичні експерти, які зможуть активізувати
діяльність у приватних та державних секторах”полягала
у тому, щопоняття “державний службовець”має
сприйматися як професія, а не соціальний статус, як це
сьогодні відбувається в Японії. Тому передбачалося
переглянути підхід до заробітної плати у приватних та
державних
установах,
ліквідувати
завищений
соціальний статус державних посадових осіб, ввести
систему оплати праці, яка бне була залежною від віку та
терміну перебування на посаді, запровадити принцип
просування молодого покоління у державних установах
[3].
Що стосується “Реформи освіти, її відродження до
світового рівня”, то основною метою було запровадити
безкоштовну освіту, диференційований підхід до учнів,
децентралізацію сфери освіти,підвищити авторитет
державних університетів, ввести всесвітній стандарт на
використання в освіті англійської мови, підвищити
заробітну плату вчителям у залежності від стажу,
підняти рівень освіти інвалідів.Також акцент робився на
необхідності реформування системи вступних іспитів,
посилення відбору до аспірантури та реформування
профсоюзу вчителів та робітників освіти[3].
У
пункті
п’ятому
“Реформа
соціального
забезпечення: стабільна система допомоги тим, хто
дійсно цього потребує” проголошувалася ідея прямого
податку від сторони, яка надає, до тієї, яка потребує,
створення нового бізнесу, а через нього нових робочих
місць. У сфері соціального реформування виділялося
три підпункти: пенсії – їхнеобхідно уніфікувати та
контролювати за допомогою ідентифікаційного номеру;
добробут – підтримка як людей у віці та з обмеженими
можливостями, так і працюючого покоління; медичне
страхування та страхування по догляду – централізація
медичного страхування, акцент у страхових виплатах на
пацієнтах, що серйозно хворі[3].
Щодо пункту“Економічна політика, політика
зайнятості та податкова система, які відновлять надію
на
майбутнє”,
то
робився
акцент
на
збільшенніконкурентоспроможності
економічної
політики країни, розвиткуінфраструктури та галузевої
структури економіки, яка б не залежала від курсу
валют, розширенні зони вільної торгівлі, просуванні
інновацій, нової моделі енергетичної політики, яка б не
залежала від ядерної енергетики, захистісоціальних і
економічних прав тимчасово працевлаштованих
робітників, які в Японії знаходяться не в найбільш
зручних умовах, працевлаштуванні випускників,
іноземних працівників та жінок. У податковій сфері
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просувалася ідея необхідності,в умовах старіння нації
та
збільшення
прошарку
людей
похилого
віку,приділити увагу податку на майно[3].
У пункті“Дипломатія, оборона, суверенітет, мир,
готовність
захищати
національні
інтереси”
наголошувалося на необхідності створити оборонний
потенціал для самостійного захисту японського
суверенітету, важливості японсько–американського
союзу та співпраці з країнами, які захищають свободу
та демократію. Необхідно вирішити питання з
Окінавою, де знаходиться американська військова база,
розширити участь Японії у миротворчих операціях,
укріпити відносини з Австралією, Південною
Америкою, Китаєм та Росією, просунутися в
переговорах з Росією з питань північних територій,
перейти до “агресивної” політики допомоги, створити
Раду з Дипломатії та Безпеки, регулювати процес
продажу землі іноземцям, розширити культурний обмін
та розгалузити іноземні дослідження [3].
Пункт восьмий “Конституційні поправки, рішення,
що дозволять провести повномасштабну реконструкцію
управлінської системи” наголошував на необхідності
внесення змін до 96 статті Конституції, яка передбачає,
що “поправки до Конституції вносяться з ініціативи
Парламенту при згоді не менш ніж 2/3 від зального
числа членів з обох палат…”, зменшивши кількість
голосів для внесення ініціативи з реформування
Конституції до 1/3 депутатів; до статті 94 Конституції,в
якій говориться: “місцеві органи публічної влади …
можуть видавати свої постанови в межах закону”,
надавши змогу місцевій владі повноваження своїми
указами переписувати закони; провести референдум
щодо відміни 9 статті Конституції, в якій “…японський
народ на усі часи відмовляється від війни, як
суверенного права нації…”[1].
Як ми бачимо, основний акцент у передвиборчому
маніфесті робиться на наданні більших прав регіонам,
зменшенні державного апарату та децентралізації у всіх
сферах. Передвиборча програма торкається найбільш
гострих проблем, які існують у сучасному японському
суспільстві
і
викликають
незадоволення
мас,
починаючи з політичної сфери – наприклад, явище
“перекрученого парламенту”, яке існує в умовах
двопалатного парламенту та гальмує прийняття
політичних рішень, і закінчуючи соціальною. Також
акцент робиться на патріотизмі та необхідності оборони
власної країни, що також відповідає настроям,
поширеним усучасному японському суспільстві[3].
Не зважаючи на те, що не було запропоновано
реальних кроків для вирішення тієї чи іншої проблеми,
задекларований радикальний підхід до реформування
японської держави, який мав торкнутися всіх сфер
життя, сподобався значній частині електорату, що
втомився від неспроможності владита опозиції
вирішувати існуючі проблеми. Довіру викликало і те,
що Партія Реставрації сприймалася як політична сила
нового формату, яка була створена не на основі
угруповань,
які
відкололися
від
існуючих
парламентських партій, а розпочала свою історію як
регіональна
сила,
яка
змогла
вийти
на
загальнонаціональний рівень та позиціонує себе як
провідник
прав
регіонів
та
прибічник
децентралізації[10, с.798].
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Партія Реставрації змогла результативно розіграти
карту “плаваючих голосів”, на які традиційно робили
ставку демократи. Вона отримала 28% від їх загального
числа – найкращий результат на цих виборах [10,с.793].
Крім того, вивела з–під впливу ДПЯ частину
одномандатних округів: уцих округах завжди перевагу
отримували виключно великі партії – і таким чином
остаточно зламала існуючий шаблон. У результаті,
Партія Реставрації отримала 11,3% голосів, що зробило
її другою опозиційною силою в японському парламенті
[7].
У березні 2013 року відбувся загальний з’їзд партії,
перший після того, як вона увійшла до складу
парламенту. На цьому з’їзді були прописані основні
пункти, яким мали бути підпорядковані подальші дії
партії на політичній арені. Їх також було вісім:
конституційні
реформи;
реалізація
особистої,
регіональної та національної незалежності; автономія та
децентралізація в управлінні державним сектором;
відносини у дусі співпраці і довіри між поколіннями;
відкрите суспільство з рівними можливостями для усіх
у сфері працевлаштування та освіти; зменшення
втручання держави в усі сфери; ліквідація безумовної
державної допомоги; стратегія зростання, яка базується
на боротьбі за корпоративні інтереси, трансформації
структури промисловості та мобілізації на ринку
праці[5].
У тому ж 2013 році пройшли вибори до Палати
Радників, однак, повторити свій успіх у той же мірі
Партія Реставрації не змогла, хоча і отримала 9 з 242
депутатських місць у верхній палаті [6].
Діяльність партії ускладнювалася тим фактом, що на
її чолі фактично стояли два впливових політика, а саме
Т. Хасимото та С. Ісіхара, кожен з яких мав своє
бачення на подальший розвиток цієї політичної
структури та на її політичну діяльність. Саме через це в
середині партії час від часу виникали суперечки.
Врешті–решт, на позачерговому зборі партії 22 червня
2014 року С. Ісіхара з частиною депутатів (27
парламентаріїв) виходить з Партії Реставрації Японії,
плануючи створити власну партію. Т. Хасимото на
основі 37 депутатів, що залишилися, та 14 депутатів з
Партії єдинства, відновлює власну партію під старою
назвою. Починається історія нової Партії Реставрації[2].
Таким чином, Партія Реставрації Японії стала з
одного боку унікальним явищем у політичному житті
Японії, з іншого – передбаченим продуктом того
процесу трансформацій, який активізувався в Японії у
ХХІ столітті. Вона мала характерні відмінності від
існуючих політичних сил: брала початок від
регіональної партії, а не з парламентського
угруповання; складалася з великої кількості нових
політиків (вихідці з партійної політичної школи в
Осака); виступала з радикальними пропозиціями
відносно реформування всіх сфер життя; відкрито
говорила про патріотизм, щоє досить слизькою темоюв
Японії, та необхідність самостійної оборони країни;
виступала за децентралізацію влади та зменшення
державного апарату. В умовах, коли ні ЛДПЯ, ні ДПЯ
так і не змогли вивести країну з кризи, нова сила, яка
відкрито говорила те, що виборці хотіли почути,
швидко знайшла прихильників. Експлуатація ідеї
“правого популізму” виявилася ефективною в
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японському суспільстві. Та треба зазначити, що Партія
Реставрації не була першою силою, яка вдалася до
популістських прийомів: на початку ХХІ століття вони
активно
використовувалисяколишнім
прем’єр–
міністром ЯпоніїДз. Коідзумі– і тоді також виправдали
себе.
Не дивлячись на те, що в здійсненні своєї політичної
програми Партія Реставрації Японії успіхів так і не
досягла, сам факт, що вона потрапила в парламент
змусив по–новому подивитися на процес трансформації
партійної системи Японії. Вона стала прикладом того,
що на сучасному етапі не лише великі партії можуть
впливати на політичне життя.
В перспективі планується розглянули, як буде
розвиватися Партія Реставрації Японії після розколу,
який відбувся у червні 2014 року, як зміниться її
політика після уходу одного з лідерів та ідеологів – С.
Ісіхара, чи зможе вона залишитися впливовою
політичною силою в японському суспільстві.
Список використаних джерел
1. Конституция Японии [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.uznal.org/constitution.php?text=Japan&language
=r
2.
維新が解党決定＝8月に橋下・石原新党–2014年6月22日
[Електроннийресурс].
–
Режим
доступу:http://news.yahoo.co.jp/pickup/6120623
3. 維新八策[Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://j–
ishin.jp/about/ishinhassaku/
4. 規約[Електроннийресурс]. – Режим доступу:https://j–
ishin.jp/about/rules/
5. 綱領[Електроннийресурс]. – Режим доступу:https://j–
ishin.jp/about/outline/
6.
参議院選挙（参院選）2013
[Електронний
ресурс]
//
読売新聞.
–
Режим
доступу:http://www.yomiuri.co.jp
/election/sangiin/2013/
7. 衆院選2012[Електронний ресурс] // 読売新聞. – Режим
доступу:
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2012/
8. 組織図[Електроннийресурс]. – Режим доступу:https://j–
ishin.jp/about/organization/
9.
ブーム政党」を考える
〜「日本政治䛾混迷䛾底にあるも䛾」に代えて
[Електроннийресурс]. – Режим доступу:http://www.nishikawashin–
ichi.net/oral–reports/oralreports–31.pdf
10.
村上弘.
民主党–2012年衆議院選挙と２大政党制
[Електронний ресурс] / 村上弘. – С. 783–821. – Режим
доступу:http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12–
56/murakami.pdf

http://www.nishikawashin–ichi.net/oral–reports/oralreports–31.pdf
10. Murakami hiroshi. Minshutō – 2012–nen shūgiinsenkyo to 2
daiseitō–sei [Elektronniy resurs] / Murakami hiroshi. – S. 783–821. –
Rezhimdostupu:
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/12–
56/murakami.pdf
Ivanets T. M., graduate student in the Department of international
relations and foreign policy of Mariupol State University (Ukraine,
Mariupol), tatianaivanets@mail.ru
TheJapan Restoration Party as a product of transformation of the
Japanese party system: conceptual foundations and ideological
platform
The emergence of theJapan Restoration Party was a logical result of Japan
party system transformation began at end of the XX century. The party was founded in
2012 on the basis of regional TheOsaka Restoration Association by Governor Osaka
T. Hashimoto. On the results of election to House of Representatives in 2012 it
became the third political force in Japanese parliament. TheJapan Restoration Party
became a phenomenon in Japanese political life, therefore the study of its activity is
topical. In this article we used such methods as analysis, synthesis, systematic
approach. We considered the main historical stages of party development, conceptual
framework and ideological platform, analyzed the election program Japan
Restoration Party reached the electoral success.
Keywords: Japan party system, Japan Restoration Party, House of
Representatives, House of Councillors, election, right–wing populism.
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внешней политики, Мариупольский государственный университет
(Украина, Мариуполь), tatianaivanets@mail.ru
Партия Реформации Японии как продукт трансформации
японской партийной системы: концептуальные основы и
идеологическая платформа
Возникновение Партии Реставрации Японии стало закономерным
результатом трансформации партийной системы Японии, которая началась в
конце ХХ века. Партия была создана в 2012 году на базе региональной Партии
Реставрации Осака губернатором Осака Т. Хасимото. По результатам
выборов в Палату Представителей 2012 года она стала третьей
политической силой в японском парламенте. Партия Реставрации Японии
стала феноменом в японской политической жизни, поэтому исследование ее
деятельности является актуальной темой. В статье мы использовали такие
методы как анализ, синтез, системный подход. Мы рассмотрели основные
исторические этапы развития этой партии, концептуальную основу и
идеологическую платформу, проанализировали предвыборную программу, с
которой Партия Реставрации Японии смогла добиться успехов на выборах.
Ключевые слова: партийная система Японии, Партия Реставрации
Японии, Палата Представителей, Палата Советников, выборы, правый
популизм.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ДЕСЯТЬ РОКІВ
В АВАНГАРДІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ

У сучасних умовах розвитку держави в українській
системі освіти і виховання особлива увага звертається
на формування європейської полікультурної свідомості,
діалогу культур, усвідомленню різниці в мисленні та
психології різних народів. Сприймання світу як єдиної
системи багатовекторних форм існування культур, мов,
ідей, поглядів, усвідомлення цієї різноманітності та
єдності зумовлюють необхідність виховання у молоді
таких людських якостей, як толерантність, повага до
інших культур, релігії, поглядів. Таким чином, зростає
пріоритет загальнолюдських цінностей, гуманістичних і
філософських домінант. Тому у квітні 2005 року з
ініціативи
ректора
університету
академіка
В. П. Андрущенка було створено Інститут філософської
освіти і науки як самостійний структурний навчальнометодичний і науковий підрозділ Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Очолює Інститут філософської освіти і науки доктор
історичних наук, професор, академік АН вищої школи
України, Заслужений діяч науки і техніки України І.
І. Дробот, який зазначає, що незаперечна цінність
філософської освіти і науки полягає в тому, що вона
формує науковий, світоглядний та методологічний
фундамент духовності майбутнього вчителя.
Нині на восьми кафедрах Інституту працює біля 135
викладачів, з них 35 докторів наук, професорів, 65
кандидатів наук, доцентів. Працюють кафедри:
соціальної філософії та філософії освіти (членкореспондент НАН України, академік НАПН України,
проф. В. П. Андрущенко), філософії (проф. Н.
Г. Мозгова), культурології (член-кореспондент НАПН
України, проф. В. Д. Бондаренко), етики та естетики
(проф. Т. І. Андрущенко), історії та філософії історії
(проф. І. І. Дробот), психології (проф. Л. В. Долинська),
філософської антропології (проф. С. А. Крилова),
дизайну та реклами (проф. Ю. Г. Легенький). В ІФОН
успішно функціонують науково-дослідні центри та
лабораторії: “Центр релігієзнавчих досліджень” (проф.
В. Є. Єленський), лабораторія “Дослідження проблем
педагогічної
етики
та
естетики”
(проф.
Т.
І. Андрущенко),
“Формування
професійнопсихологічної культури майбутнього фахівця” (доц. О.
В. Строяновська), “Філософія для дітей” (доц. Н.
Б. Адаменко), “Рисунку та живопису” (ст.викл. В.
М. Сковронський),
кабінет
психологічного
консультування (доц. О. В. Строяновська). На базі
Інституту працюють спеціалізовані Вчені ради з
філософії, педагогічної та вікової психології, історії
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України, теорії та історії культури, релігієзнавства,
естетики.
В ювілейний для інституту рік, в навчальному
підрозділі Драгомановського вишу навчається більше
пів тисячі студентів за напрямами “Філософія”,
“Культурологія”,
“Дизайн”,
із
спеціалізаціями:
“Практична психологія”, “Теорія та історія культури”,
“Менеджмент культурних проектів”, “Релігієзнавство”,
“Суспільствознавство”,
“Дизайн
середовища”,
“Графічний дизайн”, “Дизайн інтер’єру”.
Визначальним чинником вирішення стратегічних
завдань розвитку інституту є робота наукових та
авторських шкіл член-кореспондента НАН України,
академіка НАПН України, професора В. П. Андрущенка
“Філософія освіти та культури”, член-кореспондента
НАПН України В. Д. Бондаренка “Християнська та
світська соціальна філософія, світська та духовна освіта,
державно-церковні
відносини”,
професорів
І. І. Дробота “Історія української державності та
суспільно-політичного життя у XX ст.”, М. М. Заковича
“Культурологія як чинник формування особистості,
наукова та релігійна картина світу”, Л. В. Долинської
“Соціально-психологічні основи підготовки майбутніх
вчителів”. Наукову школу проф. Г. І. Волинки
“Історична еволюція світової і вітчизняної філософії в
освітньому контексті” конструктивно підхопила і
продуктивно розгортає проф. Н. Г. Мозгова.
Згідно з сучасною європейською концепцією
розвитку вищої освіти в інституті діє модульнорейтингова система організації навчання, що дало
можливість підвищити якість компетенцій випускників.
Державну атестацію фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів бакалавр і магістр протягом багатьох років
очолюють академік НАН та НАПН України, президент
НАПН України, доктор філософських наук, професор
В. Г. Кремень, академік НАПН України, доктор
філософських наук, професор А. В. Толстоухов, доктор
філософських наук, професор КНУ імені Тараса
Шевченка В. І. Лубський.
Ґрунтовна
теоретично-практична
філософська,
культурологічна, психолого-педагогічна і дизайнерська
підготовка студентів в Інституті філософської освіти і
науки НПУ імені М. П. Драгоманова гармонійно
поєднується з організацією низки науково-дослідних
проектів, науково-практичних конференцій та виховних
заходів, що забезпечують європейський рівень фахової
компетентності, насиченість і розмаїтість життя
сучасного студента.
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2. Розташування структурних елементів статті:
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– обсяг статті – до 25 тис. знаків (як виняток, не більше 35 тис. знаків);
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
3. Вимоги для оформлення тексту:
всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці
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